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1.

Voorwoord

In 2013 is na veel vooroverleg het Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP) opgericht. Het
DOP is op 17 juni 2013 gestart met het organiseren van drie maal per week bijeenkomsten
in de kerk te Petten en aanvullend vanaf september 2013 met het organiseren van een
maandelijkse themamiddag.
Bijgaand jaarverslag geeft in het kort de voorgeschiedenis aan en geeft een overzicht van de
activiteiten van het DOP vanaf 17 juni 2013, de eerste samenkomst van het DOP.

Bestuur DOP
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2.

Oprichting Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP)

Begin 2013 is het idee ontstaan om voor de ouderen in Petten een ontmoetingsplek in te
richten waar men elkaar kan ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Dit streven is ontstaan, omdat duidelijk wordt dat Petten als plattelandsdorp met ruim 1600
inwoners geconfronteerd wordt met een afnemend aantal voorzieningen in het dorp.
Toekomstige ontwikkelingen voorspellen, dat die trend de komende jaren versterkt merkbaar
zal worden.
De vergrijzing neemt ook in Petten toe. Naar verwachting zal het aantal 75+ers in de jaren
2010 - 2025 in Petten toenemen tot 277% van het huidig aantal.
Door bezuinigingen van het Rijk en om te trachten de bedrijfsvoering efficiënter te laten
verlopen is besloten, dat ingaande 1 januari 2015 het sociale domein naar de gemeenten
wordt overgeheveld. De verzorgingsstaat wordt daarbij omgebouwd naar een participatie
samenleving. De overheid treedt meer terug en het voorzieningenniveau verschraalt.
Door deze ontwikkelingen zal een groter beroep moeten worden gedaan op de eigen kracht
en de zelfredzaamheid van de burgers. De inwoners zullen een nieuw evenwicht met meer
onderlinge samenwerking bij het invullen van een vernieuwde vorm van de sociale
voorzieningen moeten vinden.
Omdat het professionele aanbod vermindert is vrijwilligerswerk en mantelzorg in lokale
gemeenschappen meer noodzakelijk geworden en zal ook steeds meer worden gewaardeerd.
Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat in samenwerking tussen Dorpsraad en de
werkgroep Dorps Ontmoetings Punt (DOP) er in maart 2013 een enquête is gehouden onder
de inwoners van Petten en omgeving. Van de 705 huishoudens hebben 230 huishoudens het
enquêteformulier ingeleverd. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête is het
initiatief verder uitgewerkt om in Petten een door vrijwilligers te runnen ontmoetingspunt
voor ouderen op te richten.
Er zijn gesprekken met de gemeente en ook organisaties in de sociale sector gevoerd. Hieruit
bleek, dat men zeer positief tegenover dit initiatief stond. Dit voornemen is onder de paraplu
van de Dorpsraad Petten verder uitgewerkt.
Er bleken voldoende vrijwilligers bereid hier hun ondersteuning aan te verlenen.
Als locatie voor dit ontmoetingspunt kwam het voormalige kerkje in het centrum van Petten
in aanmerking. Dat is al geruime tijd als sociaal-cultureel centrum in gebruik en wordt samen
met de MFR aan de Sportlaan te Petten door de Stichting Exploitatie en Beheer
Accommodaties Petten (SEBAP) beheerd.
SEBAP stond positief tegenover dit plan en verschafte de intern benodigde voorzieningen om
in de kerkruimte een enigszins intieme sfeer te kunnen realiseren.
In juni 2013 is als basis voor het vormen van een DOP Petten een beleidsnotie ”Petten aan
Zet” opgesteld.
Mede op basis daarvan heeft de gemeente zich positief achter dit initiatief opgesteld.
De gemeente Schagen heeft aangeven dit initiatief ook geldelijk te willen ondersteunen.
Daarop is op 17 juni 2013 gestart met de eerste bijeenkomst DOP in de kerk te Petten.
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3.

Start van de DOP activiteiten 17 juni 2013.

Op woensdag 17 juni is de eerste bijeenkomst van het DOP in de kerk te Petten gehouden.
Deze bijeenkomsten worden elke maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen van
09.30 uur tot 12.00 uur georganiseerd. Per bijeenkomst zijn twee vrijwilligers aanwezig die
de ontvangst van de gasten en de koffie - en theeverstrekking verzorgen.
SEBAP heeft de aanschaf van inklapbare tafels en een aantal kamerschermen financieel
ondersteund. In samenspraak met de gemeente is afgesproken, dat het DOP vooralsnog
geen huur aan SEBAP hoeft te betalen.
Vanaf de start zijn deze bijeenkomsten goed bezocht. Er bleek bij deze doelgroep duidelijk
behoefte aan onderling contact. Men wilde graag gezellig bijeen komen en de nieuwtjes met
elkaar uitwisselen.
Er zijn vanaf de start voldoende vrijwilligers bereid gevonden om deze bijeenkomsten te
begeleiden. Er is een rooster opgesteld waarin de diensten van de vrijwilligers staan
aangegeven. Bij verhindering wordt onderling geruild.
Het bestuur van het DOP is er speciaal op gericht om de motivatie van deze vrijwilligers op
peil te houden. Zij zijn uiteindelijk de dragers van dit initiatief.
Na overleg is in de kerk door SEBAP op 6 november ook een internetaansluiting gerealiseerd.
In de Sportflits en het Noord-Hollands Dagblad is uitvoerig aandacht geschonken aan de
start van het DOP.
Bezoek van burgemeester Marjan van
Kampen aan het DOP in Petten op
27 november 2013
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4.

Activiteiten en bezoekersaantallen DOP

Vanaf 17 juni zijn drie maal per week ochtendbijeenkomsten georganiseerd en vanaf
september 2013 is gestart met het organiseren van een maandelijkse themamiddag op de
eerste woensdagmiddagen van de maand. Dit sloeg ook goed aan.
In 2013 zijn de volgende themabijeenkomsten gehouden:
Woensdag 4 september werd de eerste themamiddag georganiseerd. Notaris Mr. Rick de
Jong van het Zijper Notariskantoor heeft 28 toehoorders mogen verwelkomen.
Hij heeft gesproken over Erfrecht, Schenking en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ)
Woensdag 2 oktober is een rollatorkeuring georganiseerd. Lauw Meijers verzorgde gratis
de keuring en verhielp kleine noodzakelijke aanpassingen en gaf zo nodig advies. Hij heeft
17 rollators gekeurd. Jacco Wonink van Therapiecentrum Petten was hier ook bij aanwezig
en bekeek eveneens belangeloos of men in de juiste houding achter de rollator loopt.
Desgewenst gaf hij als fysiotherapeut tips hoe dit verbeterd kan worden.
Hij moest bij 11 van de 17 rollators de hoogte opnieuw instellen.
Woensdag 6 november verzorgde Hennie Klant een lezing over het Kindertehuis Samuel
in Suriname. Dit werd goed bezocht.
Woensdag 4 december bezocht Sinterklaas het DOP tussen 14.00 uur en 16.00 uur het
DOP.
Daarnaast werden de volgende activiteiten ontplooitː
Vrijdagochtend 1 november, tijdens onze reguliere inloopochtend, zijn kinderen van de
peuterspeelzaal ”de Pettenvlet aan Zee” rond 10.00 uur langsgekomen en hebben samen
met de aanwezigen liedjes van vroeger gezongen. Dat sloeg erg goed aan. In de Schager
Courant werd een verslag van deze bijeenkomst met foto opgenomen.
Woensdagochtend 18 december kwam wederom een groep peuters van ”de Pettenvlet
aan Zee” rond 10.00 tijdens de reguliere inloopochtend langs en zongen samen met de
aanwezigen kerstliedjes. Ook dat werd wederom zeer op prijs gesteld.
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De bezoekersaantallen zijn in 2013 is volgens onderstaande grafiek weergegevenː
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5.

Bestuur en de activiteiten van het bestuur DOP

Vanaf de start van onderzoek naar mogelijkheden een DOP in het leven te roepen zijn
overleggen met de gemeente en de Dorpsraad gehouden. Daarbij is intensief gewerkt aan
onderzoek naar en de implementatie van de uitvoering van DOP activiteiten in Petten.
In juni 2013 is het bestuur van het DOP als volgt samengesteld.
Connie Kleimeer
Nienke Klant
Wilma Zee
Renze Engelkes
Johan Beukers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

September 2013 heeft Nienke Klant aangegeven vanwege andere werkzaamheden het
secretariaat niet meer met haar overige activiteiten te kunnen combineren. Vanaf 30
september is daarom het secretariaat van het DOP overgenomen door Karel Adema. Nienke
verzorgt nog wel het periodiek opstellen van het rooster voor de inzet van de vrijwilligers.
Het bestuur DOP is in 2013 drie maal bijeengekomen, te weten op 9 september, 30
september en 13 november. Van elke bestuursvergadering is een verslag opgesteld.
In 2013 zijn naast de bestuursvergaderingen de volgende overleggen gevoerd:
Op 24 juni heeft overleg plaatsgevonden met wethouder B. Blonk en P. Jager,
afdelingshoofd Samenleving Gemeente Schagen. Ook aanwezig waren C. Kleimeer
voorzitter Dorps Ontmoetings Punt en R. Engelkes Vicevoorzitter Dorpsraad
Petten/bestuurslid DOP. De heren Blonk en Jager waren zeer enthousiast en willen
het Dorps Ontmoetings Punt Petten als pilot gebruiken voor de Gemeente Schagen.
Ze gaven aan dat vanuit de afdeling Samenlevingszaken twee medewerkers de
opdracht krijgen om een en ander nader uit te werken en contact met ons op
nemen over de verder te nemen stappen. Een van deze medewerkers zal ons
aanspreekpunt worden.
Op 12 september is een afvaardiging van het bestuur aanwezig bij een overleg met
de Dorpsraden van de oude gemeente Zijpe, Texel, Den Helder en de gemeente
Schagen over het sociaal domein.
24 september is overleg gevoerd met de gemeentelijke vertegenwoordiger Willy
Botman en met Wonen Plus Welzijn over mogelijkheden van bijscholing van de
vrijwilligers.
15 oktober is met Wonen Plus Welzijn gesproken over de mogelijkheden van
samenwerking.
24 oktober overlegde het DOP bestuur met SEBAP over mogelijke aanpassingen van
het kerkgebouw en een mogelijke aanvraag voor gebruik van het VVV gebouw.
Op 30 oktober is samen met SEBAP overleg gevoerd met een ambtelijke
vertegenwoordiging van de gemeente Schagen over mogelijke aanpassingen van
het kerkgebouw en huurvrijstelling voor het DOP in het jaar 2013.
Op 14 november is met de gemeentelijke vertegenwoordiger Willy Botman
gesproken over huurvrijstelling en/of huurreductie en over mogelijk gebruik van het
VVV gebouw.
Op 19 november is een bijeenkomst met de vrijwilligers van het DOP georganiseerd.
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Vanuit de Dorpsraad is al begin 2013 bij de Kop Groep Bibliotheken geïnformeerd
naar de mogelijkheden om in 2014, wanneer vanwege bezuinigen hun bibliobus
Petten in 2014 niet meer bezoekt, als vervangende mogelijkheid een uitgiftepunt
voor de KopGroep Bibliotheken in te richten.
Het bestuur van het DOP heeft in vervolg daarop na overleg met de vrijwilligers
aangegeven bereid te zijn met inzet van hun vrijwilligers een uitgifte - en
innamepunt van boeken in de kerk te willen organiseren. Daarover is eind 2013
vanuit het DOP bestuur rechtstreeks contact met de KopGroep Bibliotheken
opgenomen, maar dat heeft niet tot concrete afspraken geleid.
Op 25 november is met wethouder Ben Blonk overleg gevoerd over ons verzoek het
VVV gebouw voor onze activiteiten te mogen gebruiken en ondersteuning te geven
bij onze pogingen een uitgiftepunt van de KopGroep Bibliotheken in het DOP in te
richten.
Op 27 november bezoekt burgemeester Marjan van Kampen de bijeenkomst DOP in
de kerk.
Op 10 december is een bijeenkomst subsidiebeleid gemeente Schagen in
Tuitjenhorn bijgewoond en is in deze vergadering door ons aangegeven wat we met
het DOP in Petten tot stand hebben gebracht.
Op 11 december is de tweede gelijksoortige bijeenkomst subsidiebeleid gemeente
Schagen in St. Maartensbrug bijgewoond.

Kerk Petten aan het Plein 1945
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6.

Wens tot verplaatsing DOP naar VVV gebouw

In de beleidsnotie ”Petten aan Zet” is reeds aangegeven, dat de ambitie bestaat om het
leegstaande VVV gebouw naast de kerk voor het dorp Petten te behouden door dit gebouw
een multifunctionele invulling te geven.
Vanaf de start van het DOP zijn een aantal nadelen gebleken bij het organiseren van de DOP
bijeenkomsten in het kerkgebouw.
De kerk wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Dat maakt, dat steeds voor aanvang van
de bijenkomsten van het DOP de tafels en stoelen moeten worden geplaatst en na afloop
weer worden opgeruimd, omdat die andere activiteiten in de weg staan. Het verzorgen van
de voor het DOP benodigde opstelling van het meubilair in de kerk voorafgaand aan onze
bijeenkomsten en het afbreken daarvan na afloop is voor onze vrijwilligers erg belastend.
De akoestiek in de kerk is zodanig, dat onderlinge gesprekken aan de tafels minder goed
verstaanbaar zijn. Dit bemoeilijkt het onderling contact.
Ook is gebleken, dat voor een aantal bezoekers het kerkgebouw een drempel vormt om daar
vrij naar binnen te gaan. Dit wordt versterkt omdat van buiten af niet zichtbaar is wie
aanwezig zijn.
Verzoeken vanuit het DOP aan SEBAP om aanpassingen in de kerk door te voeren om
daarmee te trachten het herhaaldelijk installeren en na afloop weer afbreken van onze
opstelling te vergemakkelijken werden niet altijd gehonoreerd.
Dit zijn redenen voor het bestuur van het DOP te onderzoeken of de locatie VVV gebouw
voor onderkomen voor het DOP in aanmerking kan komen. Peilingen over dit voornemen bij
zowel de ambtelijke als de bestuurlijke verantwoordelijken in de gemeente Schagen gaven
niet op voorhand een afwijzende reactie.
In december 2013 is door de deelnemende gemeenten tot een doorstart van de VVV in
afgeslankte vorm besloten onder de noemer Top van Holland.
Daarop is het bestuur van het DOP is overleg getreden met de directeur Top van Holland
Marlies Groot met het verzoek te overwegen in gezamenlijkheid in 2014 in het VVV gebouw
in Petten onze activiteiten te ontplooien. Verwacht wordt dat met niet al te grote
inspanningen dit gebouw geschikt gemaakt kan worden voor multifunctionele gebruik.
Dit resulteerde op 19 december 2013 in een gezamenlijk verzonden verzoek van de VVV en
het DOP aan het gemeentebestuur van Schagen om het VVV gebouw Petten in 2014 te
mogen benutten.
Daarbij waren een aantal modellen uitgewerkt met de te verwachten bezettingsgraad en
overzichten van te verwachten inkomsten en uitgaven. Daarbij is voorgesteld dit VVV
gebouw in beheer bij SEBAP onder te brengen.

11

7.

Financiën DOP

De constante inkomstenbron DOP is de uitgifte van consumptiekaarten. Deze kost € 5, - en
is goed voor het verkrijgen van 6 kopjes koffie of thee. Eén kopje kost € 1, -.
Met deze inkomsten kunnen de voorraad koffie en thee met toebehoren worden ingekocht.
Daarnaast heeft het DOP een aantal meest kleinere bedragen aan sponsorgelden ontvangen.
Deze gelden zijn voornamelijk gebruikt voor aanschaf van eenmalige gebruiksartikelen en
betaling van extra kosten voor speciale bijeenkomsten.
Afgesproken is dat DOP in 2013 geen huur voor het gebruik van het kerkgebouw hoeft te
betalen. Daarom is subsidie van de gemeente in 2013 niet nodig.
In de volgende staat zijn de ontwikkeling van ons budget weergegevenː
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8.

Conclusies en aanbevelingen

De start van de activiteiten van het DOP vanaf 17 juni 2013 zijn als succesvol ervaren.
Vanaf het begin zijn vele positieve reacties ontvangen en zijn onze bijeenkomsten goed
bezocht.
De vrijstelling van huurbetaling heeft het mogelijk gemaakt dat we ook financieel kunnen
rondkomen. We beschikken door voornamelijk de uitgifte van consumptiekaarten over een
gering budget. Daarmee kunnen we door een zuinig beheer onze noodzakelijke kosten
financieren.
Het aantal bezoekers is voldoende, maar het bestuur van het DOP streeft naar uitbreiding.
De wens is dat zo veel mogelijk personen uit onze doelgroep onze reguliere bijeenkomsten
bezoeken. Maar dat zal op natuurlijke wijze tot stand moeten komen. Daarom zijn onze
activiteiten er op gericht de ontvangst van onze gasten zo goed mogelijk te verzorgen. Een
positieve mond op mond reclame is daarbij erg belangrijk.
Onze wens is activiteiten in het sociale domein waar mogelijk te bundelen en in ons
onderkomen te organiseren. Daartoe heeft ons bestuur bij een aantal steakhouders
gesondeerd naar mogelijkheden daartoe.
Om uitbreiding van activiteiten mogelijk te maken zijn onze inspanningen in 2013 er vooral
op gericht om lopende zaken zo veel mogelijk te optimaliseren en waar mogelijk uit te
breiden en te trachten in een meer geschikt onderkomen de mogelijkheden voor verdere
ontplooiing te vergroten.
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9.

Vrijwilligers DOP eind 2013

Nelly van de Berg
Jan Beek
Mary Beek
Bertus Blekendaal
Cathrien Blekendaal
Ans Boerdijk
Ella Dammer
Gert van Engelenburg
Piet Glas
Anneke Heijnen
Rietje Jonker
Henny Klant
Nienke Klant
Jan Kleef
Willy Kleimeer
Inge Kooy
Joke Kruit
Cees Mantel
Martin de Rooy
Marjolein van Rijn
Margriet Schermer
Cees Tesselaar
Heidi Tromp
Rob Waage
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