Voorwoord
Na de grootschalige verbouwing van De Werf in 2019 is in 2020 nog veel aandacht
voor de puntjes op de i, zoals hier onder nader is omschreven.
Verder vinden er wisselingen in het bestuur plaats en is Corona ons de ‘de baas’.

Wat betekent dat er, naast de gebruikelijke zaken, veel tijd en aandacht van het
bestuur op gaat aan de gevolgen van en de maatregelen ter voorkoming van
verspreiding van het Coronavirus.
Bestuur
In juni 2020 is er een wisseling binnen het bestuur:
•

Barbara de Kooter draagt haar bestuurstaken (coördinator activiteiten) over
aan Henk van Ravensbergen.

•

Ad Verlinde draagt zijn bestuurstaken (secretariaat) over aan Jacqueline
Lansbergen.

•

De ledenadministratie wordt in mei overgedragen aan Annelies de Leede. Zij
zorgt tevens als webmaster voor onze mooie en lezenswaardige informatieve
website.

Dit jaar 2020 krijgen we voor het eerst te maken met consequenties door het
Coronavirus wat sinds februari in Nederland de kop op steekt en wat, ter voorkoming
van besmettingen, zorgt voor belemmeringen en vrijheidsbeperkingen.

Kort overzicht van besproken onderwerpen tijdens de bestuursvergaderingen
van 2020:
Er zijn dit jaar 9 bestuursvergaderingen geweest. Daarnaast zijn er tussentijdse
overlegmomenten geweest als Corona daarom vroeg.
Een aantal zaken ter verfraaiingen en completering van het gebouw na de
grootschalige renovatie in 2019 loopt door het jaar 2020 heen;
- gascontract
- burencontacten
- plaatsen fietsbeugels (geplaatst in 2021 tijdens NL doet, in 2020 geen NL doet)
- software verwarming
- Aanpassing electra
- Ventilatie (advies en aanschaf) / afzuiging / klimaatbeheersing
- Alarmering / camera’s
- Sleutels / pasjes /procedure
- Onderhoudscontract tuin
- Dwangsom bouwvergunning
- Headset voor de beamer aangeschaft
- AED (discussie over plek en evt. vervanging)
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Er zijn in 2020 diverse subsidies ontvangen:
•

Gemeente Schiedam; ontvangen € 2.500,- (wijkbudget /Jacobussoos), en €
1.600,- (jaarlijkse bijdrage) en € 5.000,- (als laatste exploitatiesubsidie).

•

ING ‘Help Nederland vooruit’; ontvangen € 5.000,- (helaas is dit de laatste
ING-actie)

•

Deltapoortfonds; ontvangen € 800,-

•

Nationale burendag op 26 september; € 600,- ontvangen van Oranjefonds
(niet doorgegaan ivm Corona)

•

Fonds Schiedam Vlaardingen, ontvangen € 12.000,- (voor nieuw
ventilatiesysteem

•

De Grootfonds; ontvangen € 14.400,- (voor nieuw ventilatiesysteem)

•

Fonds Schiedam Vlaardingen; ontvangen € 2000,- (voor kerstattenties
deelnemers)

Mogelijke nieuwe activiteiten, naast de bestaande activiteiten;
•

Fotocursus, op initiatief van Peter van Beek, gesponsord door het VSB-fonds,
gaat helaas niet door.

•

Nieuwe computercursus

•

Muziekgroep op zaterdagmorgen (op verzoek van Adrie Hoek)

•

Inventarisatie animo leesclub via ‘wist u dat’

•

Overeenkomst Jacobussoos

•

Beweging; nog geen beweging ☺

•

Jeu de Boules (start in 2021 op)

•

Leesclub (start in 2021 op)

•

Wandelclub (start in 2021 op)
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N.a.v. de activiteiten;
In januari besluit het bestuur om de activiteiten tot maximaal 23.00 uur te laten duren
om burenoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. (In 2021 wordt dit gewijzigd naar
22.00 uur.)
In 2020 heeft er i.v.m. Corona helaas geen rommelmarkt plaats gevonden.

N.a.v. P.R. en informatie naar onze deelnemers;
•

Er zijn 9 nieuwsbrieven en 2 ‘wist u dat’ rubrieken gepubliceerd op onze
website www.dewerfkethel

•

De Werf is dit jaar enkele keren met nieuws in de Pers verschenen.

•

Er staat een wervend filmpje ( www.fondssv.nl ) over de Werf op facebook en
de website van het Fonds Schiedam Vlaardingen.

•

En een wervend filmpje (www.lentiz.nl) over de hoveniersstudenten van Lentiz
/ MBO Maasland die, onder aanvoering van Leon Verdoes, werden
genomineerd voor de Impactprijs met de uitvoering en aanleg van ‘onze’
levende tuin.

N.a.v. de coronamaatregels;
•

de werf volgt de landelijke maatregels en voert die uit. Wat in de praktijk
betekent dat er steeds wordt aangepast aan de dan geldende maatregels. Er
wordt gekeken naar alle mogelijke varianten; max. aantal deelnemers
aanpassen, vooraf aanmelden, tafelschikking, andere tijden, looproutes toilet,
aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, doorgaan tijdens de
zomervakantie, opstellen richtlijnen/ vaststellen protocol. Dit protocol is vooraf
voor akkoord voorgelegd aan de gemeente.

•

de Werf is in dit jaar ‘gewoon’ open tot 12 maart, rest van het jaar deels dicht
voor activiteiten, deels gedeeltelijk open.

Er wordt steeds gezocht naar het meest haalbare en wenselijke …zeker ook gelet op
onze kwetsbare doelgroep. We zijn er helaas voorlopig nog niet van af !
N.a.v. in gebruik geven van de zaal;
Door de Coronamaatregels is de Werf hiervoor dit jaar lange tijd niet beschikbaar
geweest.
-

het bestuur besluit vanaf 13 mei tot eind van het jaar te stoppen met in gebruik
geven van de zaal aan deelnemers en derden i.v.m. de Coronamaatregels.

-

In 2020 is de zaal 9 keer in gebruik gegeven aan deelnemers en/of derden.
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Overige zaken die aandacht vragen:
-

Systeem van contributie en afdracht
Huishoudelijke en beheer-zaken
Overeenkomst tussen de Werf en de Jacobussoos, waarbij laatstgenoemde
als volwaardig deelnemer wordt opgenomen binnen Stichting de Werf

Dan was er de jaarlijkse bijeenkomst met coördinatoren op 8 januari.
De jaarlijkse Kerst-inn kon helaas ook niet door gaan i.v.m.de Coronamaatregels.
Om het gevoel en motto van De Werf van “samenwerken, ontmoeten en verbinden”
in stand te houden in deze nu zo ‘contactarme tijd’ heeft het bestuur een verrassende
kerstattentie bij de deelnemers bezorgd. Dit is mede mogelijk gemaakt door het VSB
fonds. Van de aangebracht kerstversiering heeft jammer genoeg bijna niemand
kunnen genieten i.v.m.Corona.

N.a.v. Samenwerking met andere (sociale) partijen
•
•
•
•
•

•

Er is contact geweest met het WOT (wijkondersteuningsteam) om te zien
hoe we elkaar kunnen versterken.
Er is contact geweest met de gemeente over het gebruik van de Werf als
stemlocatie.
De jaarlijkse krachtmarkt is niet door gegaan.
De overeenkomst met de Jacobussoos wordt vastgesteld op 29 januari.
Voor de verbetering van de onderlinge verstandhouding met de buren
wordt de hulp ingeroepen van de procesmanager van de gemeente
Schiedam.
Er is overleg geweest met de gemeente over de, tijdens de bouw van de
keuken, opgelegde dwangsom.

Jacqueline Lansbergen
Secretaris van De Werf
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