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1.

Voorwoord

Het Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP) heeft zich in het vijfde jaar van zijn bestaan
verder in positieve richting ontwikkeld. Het aantal gasten dat we mogen ontvangen groeit
gestaag. Dit jaar hebben meer nieuwe gasten het DOP weten te vinden en komen na een
eerste kennismaking veelal geregeld terug. Het DOP vervult daarmee een belangrijke
bijdrage in het onderhouden van de noodzakelijke sociale contacten.
We hebben in 2017 ook het ontvangen van VVV-gasten kunnen voortzetten. Dit nadat de
Ondernemers Federatie Schagen (OFS) eind 2015 het initiatief had genomen om vrijwillige
VVV-informatiepunten te organiseren. Vorig jaar was een aanloopjaar, maar dit jaar is de
voorbereiding en de begeleiding sterk verbeterd. De organisatie ”Holland boven Amsterdam”
heeft er dit jaar voor gezorgd, dat we tijdig het nodige foldermateriaal ontvingen. We kregen
ook een VVV-vlag en later een opstelplateau voor het foldermateriaal. Deze voorzieningen
kregen we, mede door de inzet van de Ondernemers Federatie Schagen, gratis.
De vrijwilligers ontvangen onze gasten en in het seizoen daarnaast ook de VVV-bezoekers.
De toename van het aantal DOP-gasten verhoogt de werkdruk van de vrijwilligers. We
spannen ons in het werk van de vrijwilliger goed uitvoerbaar te houden om daarmee
voldoende gemotiveerde vrijwilligers te houden.
Omdat SEBAP gestopt is met de verhuur van de kerk ondervonden we dit jaar problemen
met het organiseren van bijeenkomsten waar meer personen aanwezig zijn dan in het DOP
plaats is. Na diverse contacten met de gemeente Schagen kregen we in november
goedkeuring om als DOP de kerk rechtsreeks van de gemeente te huren.
Op 4 mei hebben we een geslaagde excursie naar de leliekwekerij van de familie Entius in
Heerhugowaard georganiseerd en op 13 augustus hebben de vrijwilligers wederom een
drukbezochte brunch georganiseerd. Ook deze brunch viel erg in de smaak, zodanig dat
wederom om herhaling is gevraagd.
Ook het traditionele bezoek van Sinterklaas op 5 december was weer een groot succes.
Samengevat mogen we voor het DOP van een succesvol 2017 spreken.
Bijgaand jaarverslag geeft een gedetailleerd overzicht van onze activiteiten in 2017.
Bestuur DOP
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2.

Activiteiten in het DOP-gebouw in 2017

1.

DOP.

Ook in 2017 hebben we, behalve op feestdagen, zonder onderbreking bijeenkomsten van het
DOP op maandag -, woensdag - en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur in het DOPgebouw gehouden. Per bijeenkomst zijn twee vrijwilligers aanwezig die de ontvangst van de
gasten en de koffie - en thee-verstrekking verzorgen. Het bezoekersaantal nam ook dit jaar
weer gestaag toe.
Daarnaast hebben we weer enkele themamiddagen georganiseerd, zie daarvoor hoofdstuk 7.

Afb. 1. Bijeenkomst Dorps Ontmoetings Punt Petten 15 mei 2017
2.

Eigen Bibliotheek in het DOP.

Vanwege het niet functioneren van een uitgiftepunt van KopGroep Bibliotheken is spontaan
het inzamelen van boeken van inwoners opgestart. Inwoners van Petten brengen bij het
DOP vrijwillig overtollige boeken.
Dit levert een prachtig boekenbestand op waar onze bezoekers gratis boeken kunnen
meenemen met het verzoek deze na lezing terug te brengen.
De dames Ella Dammer en Ineke Evertsz verzorgen deze boekeninbreng en - uitleen. Soms
is het aanbod te groot en kunnen ze de boeken niet meer bergen. Dan moet periodiek een
inleveringsstop worden afgeroepen.
Vanwege het te grote aantal ingebrachte boeken hebben de dames ook dit jaar weer tijdens
de ”Pinkstermarkt” en tijdens de actie ”Petten ruimt op” boeken verkocht.
De opbrengst daarvan was boven verwachting.
Met deze opbrengst is op zondag 13 augustus wederom een brunch voor alle vrijwilligers en
de vaste gasten van het DOP georganiseerd.
Vanwege de grote toeloop zijn we naar de kerk uitgeweken. De aangeboden salades en de
soepen zijn door vrijwilligers zelf bereid.
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Op de site van www.doppetten.nl is onder het hoofdstuk ”FOTOALBUM” een fotoboek
geplaatst waarin uitvoerig deze bijeenkomst is weergegeven.
Vrijdag 2 augustus heeft op verzoek van de directeur van KopGroep Bibliotheken Mannes
Westra in het DOP een overleg plaatsgevonden. De heer Westra heeft daarbij aangegeven
dat, teneinde de opgedragen bezuinigingen te kunnen halen, hij in overleg met het bestuur
is overeengekomen dat zijn dienstbetrekking op 1 oktober 2017 wordt beëindigd.
Tevens heeft hij aangegeven, dat KopGroep Bibliotheken in de openbare lagere school in
Petten een informatiepunt gaat inrichten voor de uitleen van jeugdboeken. Daaraan
gekoppeld wordt ook de uitleen van boeken voor volwassenen gerealiseerd.
De start is gepland op 1 oktober 2017.
Wij hebben eraan herinnerd, dat vanwege het niet lukken van de uitleen van boeken van
KopGroep Bibliotheken in het DOP spontaan de uitleen van ingebrachte boeken door
inwoners van Petten is opgestart. Dit gaat geheel kosteloos en zonder vermelding van
namen. Dat is een groot succes.
Wij hebben aangegeven, dat we dit nieuwe initiatief van KopGroep Bibliotheken toejuichen.
De nu bestaande uitleen van boeken in het DOP kan daar complementair aan functioneren.
We hebben de heer Westra erop gewezen, dat nog altijd van KopGroep Bibliotheken in het
DOP een computer aanwezig is. Deze wordt niet meer gebruikt. Hij heeft daarop deze
computer laten weghalen. We hebben de heer Westra bedankt voor zijn bezoek en hem het
allerbeste voor de toekomst toegewenst.

Afb. 2. Boekenkasten in het DOP
De geplande invoering van uitgifte van boeken door KopGroep Bibliotheken in de openbare
lagere school blijkt eind 2017 nog niet te zijn gerealiseerd.
De vraag naar en de inbreng van boeken in het DOP gaat dan ook het laatste gedeelte van
dit jaar onverminderd door.
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3.

SEBAP is gestopt met het beheer van de kerk.

In de loop van het jaar gaf het bestuur van SEBAP aan voornemens te zijn het beheer van
de kerk te willen beëindigen. Dit omdat de kosten van beheer duidelijk groter zijn dan de
huurinkomsten. Dit voornemen is in overleg met de gemeente per 1 september 2017
doorgevoerd. Daarop hebben een aantal groeperingen, die tot dan nog steeds van de kerk
gebruik maakten, ons benaderd met het verzoek ruimte in de DOP te mogen huren.
Afgesproken is dat de Schilderclub elke maandagmiddag om de veertien dagen zitting in de
DOP heeft.
Ook Starlet, die elke maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen zitting in de kerk
hield is per die datum naar het DOP verhuisd. Deze verhuizingen zijn beide partijen goed
bevallen.
Tevens houdt de klankbordgroep Petten zitting in het DOP en periodiek ook bijeenkomsten
van de Valpreventie van de gemeente Schagen.
Door deze toevoegingen is de bezetting van het DOP-gebouw verder toegenomen.
DOP maakt, wanneer bijeenkomsten meer mensen aantrekt dan het DOP-gebouw aankan,
gebruik van de kerk. Wij moesten, omdat SEBAP de kerk niet meer verhuurt, dus ook voor
grotere bijeenkomsten een nieuw onderkomen zoeken.
Ambtelijk hebben we de gemeente gevraagd om de kerk, zolang deze nog niet is verkocht,
voor onze activiteiten te mogen blijven gebruiken. Dat werd afgewezen, hoewel de
gemeente zelf wel eigen bijeenkomsten over de huisvuilbakken voor inwoners van Petten in
de kerk organiseerde.
Daarop is contact gezocht met wethouder Jelle Beemsterboer en daarna ook met wethouder
Ben Blonk. Deze laatste zegde toe dit in het collegeoverleg te zullen aankaarten. Daarop
bleef het lang stil, maar na herhaald navragen kregen we 12 november een mailbericht van
wethouder Beemsterboer, dat we de kerk zolang die nog niet verkocht is mogen gebruiken.
Daarop hebben we op 5 december het jaarlijks bezoek van Sinterklaas georganiseerd. Dit
was wederom zeer geslaagd. Zie hoofdstuk 7.
Helaas bracht de gemeente zo bleek hiervoor wel een commerciële huurprijs in rekening.

Afb. 3. Tante Lena Kuiper viert 7 juli 2017 in het DOP met totaal 37 bezoekers
haar 90e verjaardag
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3.

Website DOP Petten

Vanaf augustus 2015 is onze website www.doppetten.nl actief.

Afb. 4. Bovenbalk website www.doppetten.nl
In mei 2017 is uit veiligheidsoverwegingen een SSL-certificaat op onze site geïnstalleerd. Met
een SSL wordt je vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat je gegevens niet
onderschept kunnen worden. De gehele website is daartoe aangepast, zodat alles nu op http
draait. Dit is te zien aan het slotje dat in de adresbalk van de site is weergegeven.
Een erg praktische invulling is de het rooster van bezetting van het DOP-gebouw. Dit staat
op de website bij de pagina ”HUREN”. Wil men in het DOP een activiteit organiseren, dan
kan men op de site het rooster van bezetting openen en nagaan of het gewenste tijdstip nog
beschikbaar is. In dat geval kan men het gewenste tijdstip reserveren. Na ontvangen
bevestiging wordt deze activiteit in het rooster vastgelegd.
Het DOP-gebouw wordt steeds intensiever gebruikt zo blijkt.
Het rooster van bezetting van het jaar 2017 is in de loop van dit jaar 43 keer vernieuwd.

Afb. 5. Rooster van bezetting DOP-gebouw van de maand november 2017
Op de pagina ”FOTOALBUM” zijn diverse fotorapportages en albums opgenomen, zoals
bezoeken van Sinterklaas, de brunches, excursie naar Leliebedrijf Entius etc.
Ook de Nieuwsbrieven aan de vrijwilligers DOP Petten staan op de site.
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4.

Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA)

Connie Kleimeer, voorzitter van het Dorps Ontmoetings Punt Petten, heeft de opleiding tot
Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA) met goed gevolg afgerond en is elke 1e woensdag
van de maand bij de DOP-bijeenkomsten voor overleg en ondersteuning aanwezig.
Uitgangspunt is, dat men zelf indien nodig hulp inroept. Mogelijk kan iemand uit de naaste
omgeving daarbij helpen, maar men kan ook gratis een beroep doen op een VOA.
De VOA ondersteunt desgewenst ook bij een te houden ”keukentafelgesprek”. Daar wordt
nagegaan of men voor hulp in aanmerking komt en onder welke condities. De VOA spreekt
dan vooraf door wat men in dit gesprek wil inbrengen. Als hulp mogelijk is worden afspraken
gemaakt over de inzet daarvan.
De VOA kan advies geven bij onderwerpen als regelgeving en het inroepen van hulp als dat
noodzakelijk is geworden en biedt zo nodig ook hulp bij het invullen van formulieren en
administratie. Ze kan zaken verhelderen hoe het werkt en zo nodig doorverwijzing naar
andere organisaties regelen of professionele hulp inroepen. Doel is om in goed overleg tot
een passende oplossing te komen. De hulpvrager blijft daarbij altijd zelf verantwoordelijk.
In 2017 heeft Connie Kleimeer als VOA 12 maal spreekuur gehouden en 16 huisbezoeken
afgelegd. In dat kader heeft ze 7 maal telefonisch contact met betrokkenen opgenomen.
Daarnaast heeft ze 7 maal vergaderingen over bijscholing en informatie-uitwisseling
bijgewoond en diverse malen contact met de gemeente opgenomen over betalingen,
wijzigingen van het beleid, etc.
Gemeente Schagen heeft aan inwoners van 55+ in Petten, Callantsoog en ’t Zand een
vragenformulier toegezonden genaamd ”Langer thuis wonen, doe je samen”. Men wil met dit
onderzoek meer inzicht krijgen wat inwoners nodig hebben om langer zelfstandig thuis te
kunnen blijven wonen. Connie Kleimeer heeft in dat kader op verzoek van de gemeente 5
huisbezoeken afgelegd bij bewoners die deze enquête hadden ingevuld. Dit om daarbij hun
wensen zo helder mogelijk te krijgen.
Meer informatie over de VOA is op de homepage van onze site te vinden.

Afb. 6. VOA Petten Connie Kleimeer geeft aan hoe hulp in te roepen
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5.

Overige activiteiten

A.

Het Rode Kruis heeft ook in 2017 op de maandagmiddagen om de veertien dagen in
het DOP-gebouw hun handwerk bijeenkomsten gehouden.

B.

Logopedie heeft begin dit jaar wegens gebrek aan een logopedist(e) hun zittingen in
Petten moeten beëindigen.

C.

Starlet (bloedprikken) maakt vanaf 1 september driemaal per week, te weten op
maandagmorgen, woensdagmorgen en vrijdagmorgen voorafgaand aan de DOPbijeenkomsten gebruik van het DOP. De beheerder van SEBAP opent ’s morgens om
8.00 uur de deur van het DOP en doet de lampen aan. De medewerkster verricht haar
werkzaamheden in de spreekkamer. De bezoekers gebruiken de DOP-ruimte als
wachtkamer. Dit blijkt uitstekend te voldoen.

D.

De Schilderclub maakt vanaf september elke maandagmiddag om de veertien dagen
nu ook gebruik van het DOP-gebouw.

E.

De Educatieve Vorming Voor Volwassen in Zijpe (EVVV) heeft in eerste
maanden van 2017 de lopende opleidingen vanuit het voorgaande jaar in het DOPgebouw afgerond en is in september met nieuwe opleidingen van start gegaan.
De volgende opleidingen heeft de EVVV in 2017 in het DOP-gebouw gehouden. Dit
betreffen cursussen die in het najaar van 2017 opnieuw zijn opgestart:








20 lessen Engels
8 lessen voor gebruik van de computer.
1 speciale cursus gebruik computer.
20 lessen Spaans.
20 lessen Frans.
1 Zentangle workshop.
vrijdagmorgen eens per maand een DIGI-inloopspreekuur.

Afb. 7. Brunch in de kerk 13 augustus 2017
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F.

Bestuursvergaderingen diverse verenigingen.
Diverse besturen van verenigingen waaronder het DOP, de Dorpsraad Petten, HZL, de
Klankbordgroep en de organisatie Valpreventie reserveren periodiek het DOP-gebouw
voor hun bijeenkomsten.

G.

Diversen. Met de gemeente Schagen hebben we enkele malen contact gehad waarbij
we hebben aangeboden, dat ze van het DOP-gebouw gebruik kunnen maken indien ze
in Petten periodiek zitting gaan nemen. Dat is voor diverse doeleinden wenselijk.
Daartoe is op 29 september overleg gevoerd met Jaqueline Clemens van de gemeente
Schagen. Afgesproken is dat ze op 10 januari 2018 een themamiddag organiseren en
dat als proef het wijkteam elke 1e woensdag van de maanden februari, maart en april
2018 tijdens de DOP-bijeenkomsten zitting in het DOP-gebouw houdt.
Vooruitlopend daarop heeft Jaqueline Clemens op 6 december al een spreekuur in het
DOP-gebouw gehouden.

H.

Algemeen. De inrichting van het DOP-gebouw is geleidelijk aan sterk verbeterd en
voldoet nu aan de te stellen eisen.
Door de geleidelijk aan grotere toeloop van bezoekers is de wens geuit te bekijken of
uitbreiding van het DOP-gebouw mogelijk is. Begin volgend jaar zal worden nagegaan
of en zo ja welke mogelijkheden tot uitbreiding voorhanden zijn.

Afb. 8. Moeilijk uit aanbod te kiezen
brunch 13 augustus 2017 in de kerk
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Afb. 9. Het aanbod zelf gemaakte
schotels was overweldigend

5.

Voortzetting ontvangen VVV - gasten

De Ondernemers Federatie Schagen (OFS, Kees de Wit is voorzitter van de sector Recreatie
en Toerisme) heeft ervoor gezorgd, dat we vanaf 2015 de informatievoorziening aan VVVbezoekers op vrijwillige basis kunnen voortzetten. ”Holland boven Amsterdam” zorgt ervoor,
dat de acht private informatiepunten in onze gemeente van het benodigde foldermateriaal
en andere benodigde zaken worden voorzien. Dit verliep vorig jaar nog erg stroef.
Maandagmiddag 27 maart jl. is in camping Tempelhof het toeristenseizoen 2017 met
ingebruikname van de site www.hollandbovenamsterdam.com officieel van start gegaan. De
voorzitter en de secretaris hebben deze bijeenkomst bijgewoond. Hieraan was ook een
foldermarkt verbonden. We hebben daar diverse folders kunnen meenemen en contacten
met de beheerders van die activiteiten kunnen leggen.
We kregen daar al de indruk, dat de ondersteuning vanuit ”Holland boven Amsterdam” dit
jaar beter wordt georganiseerd.
Wij zijn direct na Pasen gestart met het ontvangen van VVV-gasten. In Petten is ook
Camping Corfwater actief als informatiepunt.
Het wat wisselvallige weer in het zomerseizoen is er de oorzaak van dat we dit jaar wat
minder VVV-gasten mochten ontvangen dan vorig jaar.
Op 30 oktober hebben de voorzitter en de secretaris in dorpshuis Kolfweid in Callantsoog een
door de OFS georganiseerde bijeenkomst van alle beheerders van de 8 VVV-infopunten in
onze gemeente bijgewoond. Daar werd algemeen positief gereageerd op de ondersteuning
die we dit jaar mochten ontvangen. Daarbij werd aangegeven dat volgend jaar extra veel
gevraagde folders en kaarten beschikbaar komen. Een verzoek om ook volgend jaar weer
met een gezamenlijke bijeenkomst het nieuwe seizoen te openen werd ingewilligd.
We hebben dit jaar vooral vanwege het minder vaste weer in het seizoen minder gasten
mogen ontvangen. We hebben dit jaar totaal 640 bezoekers geteld.
Ter ondersteuning van deze informatievoorziening gebruiken we de computer, inzetbaar
gemaakt met Windows 10. Via internet kunnen we daarmee zo nodig informatie opvragen
die op andere wijze niet beschikbaar is.
Ook doet de aangeschafte telefoon zo nodig goede diensten.

Afb. 10. Aftrap van het VVV seizoen 2017 in Camping Tempelhof te Callantsoog op
27 maart 2017
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6.

Themamiddagen 2017

Door onzekerheid over het gebruik kunnen maken van de kerk en een aantal andere
oorzaken zijn dit jaar minder themamiddagen georganiseerd.
Donderdagmorgen 4 mei hebben we een excursie naar leliekwekerij Entius in
Heerhugowaard georganiseerd. Deze excursie was een initiatief van de heer Cees v.d. Berg.
Zijn dochter Antoinette is getrouwd met Adri Entius, één van de zonen Entius die dit bedrijf
exploiteren. Totaal maakten 18 personen deel uit van deze DOP-excursie. Zes deelnemers
hadden hun eigen auto beschikbaar gesteld voor het vervoer. We werden verwelkomd door
de heer Adri Entius, die ons vervolgens door het gehele bedrijf rondleidde en toelichtte hoe
het productieproces van leliekweken is opgezet. Dit was een zeer interessante excursie die
door de deelnemers erg werd gewaardeerd. Zie hiervoor ook het betreffende fotoboek op de
site www.doppetten.nl.

Afb. 11. De heer Adri Entius geeft tekst en uitleg over het transportsysteem van
de bossen lelies in de kassen
Dinsdag 5 december bezocht Sinterkaas het DOP. Vanwege de grote belangstelling,(we
mochten 34 bezoekers verwelkomen), ontvingen we de Sint in de kerk. Dit keer nam de Sint
vier zwarte Pieten mee. Daarbij was geen roetveeg-Piet meer aanwezig.
Dit bezoek viel erg in de smaak. De bijeenkomst begon al om elf uur met koffie en thee met
wat lekkers, onder ander geschonken door Margriet en Dick-Jan Schermer van
Bodembelang. Vervolgens werd erwten- en groentesoep van Heidi Tromp aangedragen en
kwamen broodjes en kroketten beschikbaar. Het ontbrak werkelijk aan niets.
Lia Stam zorgde met haar accordeon voor de muzikale omlijsting. Ze begeleidde ook de
liedjes die bij binnenkomst van de Sint massaal werden gezongen
De Sint bezocht alle aanwezigen persoonlijk en had daarbij voor elk een woordje klaar. Ook
werden door een aantal aanwezigen apart bij de Sint een liedje gezongen.
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Daar genoot de Sint zichtbaar van. Sommigen werden door de Sint toegesproken/bevraagd,
zoals Joke Kruit over haar terugkeer naar de Politiek.
Nadat de Sint ons had verlaten werd door Ella Dammer een Bingo georganiseerd waarbij
leuke prijsjes waren te winnen.
Het werd al met al een erg geslaagde bijeenkomst.

Afb. 12. Bezoek Sinterklaas aan het DOP 5 december 2017

Afb. 13. Na afloop van
het bezoek van
Sinterklaas werd een
bingospel gespeeld.
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8.

Bestuur en activiteiten van het bestuur DOP

Het DOP-bestuur is in 2017 niet gewijzigd en als volgt samengesteld:
Connie Kleimeer
Karel Adema
Wilma Zee
Renze Engelkes
Johan Beukers

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Het bestuur is in 2017 tweemaal bijeengekomen, te weten op:



4 april
27 september

Van elke bestuursvergadering is een verslag en een actiepuntenlijst opgesteld.
Het rooster voor inzet van de vrijwilligers is ook in 2017 door Nienke Klant verzorgd.
In 2017 zijn naast de bestuursvergaderingen de volgende overleggen of acties uitgevoerd:
a)

Dinsdag 7 februari deelde de heer H. Ligthart bij een bezoek aan het DOP mee, dat
er een zgn. EED-audit (Energy Efficiency Directive) in alle gemeentelijke objecten moet
worden uitgevoerd. Daarvoor zullen we wel benaderd worden. Hij gaat na, of het
gasverbruik in de kerk kan worden gereduceerd. Hij gaf aan dat het uurwerk in de
toren binnenkort wordt gerestaureerd.

b)

Woensdag 8 februari ontvingen we een mailbericht namens SEBAP van de heer Otto
Pilon met het verzoek gegevens over de bezetting van het DOP-gebouw van de jaren
2014 t/m 2016 op te geven. Dit in het kader van een in opdracht van de gemeente uit
te voeren Energy Efficiency Directive (EED) audit. Deze opgave van bezetting van het
DOP-gebouw is 10 februari aan de heer Otto Pilon toegezonden.

c)

Op 11 februari kregen we van de OFS van de heer Kees de Wit het verzoek om als
uitgiftepunt van opnieuw in productie te brengen kaarten van 4 dagtochten, (destijds
door HZL uitgegeven) te willen fungeren. De oplage is 10.000 kaarten. Na de 1e
uitgifte resteren nog ca 5000 exemplaren die later door ondernemers opgehaald
kunnen worden. Wij hebben aangegeven deze op zolder te kunnen parkeren. Deze
kaarten kunnen tijdens onze openingstijden worden opgehaald. We hebben verzocht
dit ons één dag tevoren te melden, zodat we dit vooraf klaar kunnen zetten.
Door aanmaakproblemen is deze uitgifte een jaar uitgesteld.

d)

Zaterdag 4 maart hebben we een op 31 januari ontvangen aanvraagformulier van de
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen voor het verkrijgen van de
Dorpsvernieuwingsprijs 2017 ingediend. Voorafgaand hebben we dit voornemen aan
de dorpsraad voorgelegd. De dorpsraad heeft 14 februari bericht, dat hun advies was
gezien de onzekere stand van zaken bij de verdere ontwikkelingen in Petten dit nu niet
in te zenden. Het bestuur DOP heeft na discussie besloten deze aanvraag toch in te
sturen. Op 10 maart ontvingen we bericht dat er 28 inzendingen zijn ontvangen.
Prijswinnaar werd het Drentse dorp Witteveen. De uitreiking van de prijs heeft op 23
september in Hoonhorst plaatsgevonden.
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We zijn in alfabetische volgorde in het boekje ter gelegenheid van deze prijsuitreiking
opgenomen. Naar aanleiding van deze opgave heeft Dorpswerk Noord-Holland extra
aandacht aan het DOP besteed. (Zie ook punt r) op pagina 20).
e)

Woensdag 8 maart mailde de heer Nico Nannes van de gemeente Schagen aan de
voorzitter, dat er geruchten gingen dat het bestuur van SEBAP met hun
werkzaamheden wilde stoppen. Hij moest in opdracht van Ben Blonk nagaan wat er
aan de hand is en had daarom mevrouw Sari Kortekaas gebeld met verzoek om
opheldering. Daarbij bleek, dat SEBAP merkt dat de kosten van instandhouding van de
kerk hoger zijn dan de inkomsten. Daarom overwegen ze met de exploitatie van de
kerk te stoppen. Het bestuur zal eind mei hun standpunt hierover bekend maken.

f)

Donderdag 4 mei hebben we een excursie met totaal 18 deelnemers naar de
leliekwekerij van de Fa. Entius in Heerhugowaard georganiseerd. De deelnemers waren
zeer enthousiast over dit initiatief. Op de site www.doppetten.nl is een fotoboek van dit
bezoek gepubliceerd.

Afb.14. Bezoekers DOP aan Leliekwekerij Entius Heerhugowaard donderdag
4 mei 2017
g)

Dinsdag 16 mei heeft Renze Engelkes een bijeenkomst van Dorpswerk NoordHolland in het dorpshuis van St. Pancras bijgewoond. Het onderwerp was ”Wat kunnen

we zelf doen voor lang en prettig wonen op je dorp, goede en betaalbare zorg dichtbij,
ontmoeting, gemeenschapszin en meer?” Dit was een zeer geanimeerde bijeenkomst.
Er waren 6 sprekers. Hij had zich na de pauze bij de groep uit Onderdijk aangesloten.
Zij gaven op dat de Dorpsraad 7x24 uur zorg heeft uitgezet. Uit de nadere toelichting
bleek echter, dat deze doelstelling wat te hoog was gegrepen. Dit kon in de praktijk
niet volledig worden waargemaakt, maar de bedoeling was goed.
h)

Dinsdag 6 juni hebben we een subsidieverzoek bij de gemeente voor 2018 ingediend
voor een bedrag van € 2.200,-. Eind december kregen we schriftelijk bericht dat deze
subsidie is toegekend.

i)

Vrijdag 16 juni hebben we het 4-jarig bestaan van het DOP gevierd door in het DOP
versiering aan te brengen en de aanwezigen op gratis consumpties te trakteren. Dit
viel erg in de smaak.
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Afb. 15. DOP-bijeenkomst 7 juli 2017
j)

Woensdagmiddag 28 juni hebben de voorzitter en de secretaris een bijeenkomst in
het gemeentehuis in Schagen bijgewoond met als onderwerp Evaluatie van het
gewijzigd subsidiebeleid van de gemeente Schagen. Wij hebben de stand van zaken bij
DOP Petten ingebracht en aangeven, dat we erg blij zijn met de verstrekte jaarlijkse
subsidie. Dat heeft het mogelijk gemaakt dat we van het DOP een succes hebben
kunnen maken. We kregen de indruk, dat onze subsidie voorlopig nog niet op de tocht
staat. Na afloop hebben we met wethouder Ben Blonk en mevrouw Willy Botman
gesproken over het zitting houden van het sociaal wijkteam in het DOP. Ze gaven aan
dat ze daar voor zijn. Ze willen dat als pilot gaan opstarten. Op basis van die
ervaringen kunnen we bezien of dit zinvol is. Daartoe is voor 29 september in het DOP
een afspraak gemaakt met Jacqueline Clemens van de gemeente Schagen.

k)

Begin juli heeft de voorzitter de gemeente gevraagd of ze voor het stookseizoen de
radiatoren in het DOP-gebouw willen nakijken of ze alle nog goed functioneren. Later
heeft de gemeente aangegeven, dat ze hiervoor geen gelden in de begroting
gereserveerd zijn en dat reparatie huns inziens ook niet nodig is. Na aandringen
onzerzijds hebben ze toegezegd dat ze zullen langskomen om de werking van de
radiatoren te controleren.
Daarop is bericht ontvangen, dat de heer Ligthart op 28 augustus de radiatoren heeft
bekeken en geconstateerd, dat ze er goed uitzien en nog goed moeten kunnen
functioneren. We gaan, zodra het voldoende koud is, zelf bekijken of alle radiatoren
goed warm worden.

l)

Vrijdag 7 juli heeft onze vaste bezoekster tante Lena Kuiper in het DOP haar 90e
verjaardag gevierd en de aanwezige gasten op een versnapering getrakteerd. Dit trok
veel bezoekers. Totaal hebben 37 bezoekers hun felicitaties aan haar overgebracht.
Foto’s van deze bijeenkomst zijn op de site gepubliceerd.

m)

Vrijdag 2 augustus heeft op verzoek van de directeur van KopGroep Bibliotheken
Mannes Westra in het DOP overleg plaatsgevonden.
Voor een verslag van dit overleg zie hoofdstuk 2, punt 2: ”Eigen bibliotheek in het
DOP” op pagina 6.
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Afb. 16. Opgave huurkosten DOP-gebouw november 2017
n)

Maandag 14 augustus werd de voorzitter gebeld door Anton Munniks van de
gemeente Schagen. Het Hoogheemraadschap heeft het beheer van de strandslagen
per 1 juli 2017 aan de gemeenten Schagen en Den Helder overgedragen.
De ontheffingen voor gehandicapten worden tot 1 september 2017 door de dames van
informatiecentrum ”Zand tegen Zee” voor dagjesmensen verstrekt.
Echter de te betalen vergoeding door de gemeente is zo hoog dat ze hier zo snel
mogelijk van af willen.
Mensen met een Europese invalidenkaart konden voor de geldigheidsduur van deze
kaart een ontheffing aanvragen bij het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap.
De vraag was, of het DOP bereid is de verstrekking van invalidenkaarten voortaan te
willen verzorgen. Na consultatie per mail heeft de voorzitter de gemeente bericht, dat
we gezien de grote onduidelijkheid over de werkwijze, het bestuur van het DOP
hierover nu nog geen beslissing kan nemen. Eind 2017 is ons nog niet bekend welke
werkwijze de gemeente gaat invoeren.
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o)

In de zomer heeft de heer Otto Pilon aangegeven dat SEBAP, omdat de gemeente
geen extra geld beschikbaar stelt, definitief heeft besloten de verhuur van de kerk per
1 september a.s. te beëindigen. Dat heeft erin geresulteerd, dat per die datum de
Schilderclub elke maandag om de veertien dagen en Starlet drie keer per week
bloedprikken in het DOP gaat uitvoeren. De heer Otto Pilon heeft actief geholpen de
nodige attributen van de Schilderclub en Starlet naar het DOP over te brengen.
Afgesproken is, dat de beheerder van SEBAP de voordeur van het DOP op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen om 8 uur ’s morgens opent, zodat de bezoekers van
Starlet binnen kunnen komen. SEBAP heeft aangegeven, dat ze een nieuwe
overeenkomst met Starlet gaan afsluiten. Wij hebben daarbij verzocht, dat daarbij de
huurkosten zodanig worden aangepast dat deze aansluiten op de afgesproken
huurkosten van het DOP-gebouw. Dat betekent dat Starlet drie ochtenden per week
het gebouw 1 uur huurt. SEBAP is daarop een nieuwe overeenkomst met Starlet
overeengekomen. Daarbij is afgesproken, dat Starlet wederom een vast bedrag per
jaar betaalt. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer van het CBS.
Dit wordt per kwartaal afgerekend.
Dit bedrag nemen we maandelijks in onze opgave aan SEBAP van de huurkosten DOPgebouw op. (Zie afbeelding 16 pagina 18).

p)

Vrijdagmiddag 29 september 2017 hebben de voorzitter en de secretaris in het
DOP overleg gevoerd met Jaqueline Clemens van de gemeente Schagen.
Dit naar aanleiding van ons verzoek op 28 juni jl. aan wethouder B. Blonk en mevrouw
Willy Botman te bevorderen dat het sociaal wijkteam periodiek spreekuur in het DOP
gaat houden. (Zie ook punt j).
Jaqueline Clemens is consulent schulddienstverlening. Ze maakt deel uit van het
sociaal wijkteam. We hebben haar ons verzoek nader toegelicht en vervolgens heeft
Jaqueline Clemens haar positie in het sociaal wijkteam toegelicht. Ze toonde begrip
voor ons verzoek en gaf aan daaraan medewerking te willen verlenen, dit binnen de
mogelijkheden van het wijkteam.
Afgesproken is, dat wij meegaan met haar wens om voorafgaand aan het periodiek
zitting houden van het wijkteam voor het DOP een themamiddag te organiseren.
Daar kunnen dan de doelstellingen en de mogelijkheden van het wijkteam worden
toegelicht.
Daar heeft de gemeente elders positieve ervaringen mee opgedaan. Door vooraf deze
informatie aan een zo breed mogelijk publiek te verstrekken worden de verzoeken aan
het wijkteam meestal veel doelgerichter.
Afgesproken is:



We trachten woensdagmiddag 10 januari a.s. een themamiddag te organiseren
Daar zal het wijkteam hun doelstellingen en mogelijkheden toelichten.
Het wijkteam houdt in drie maanden daaropvolgend elke eerste woensdag van de
maand (dus in januari, februari en maart samen met de VOA) zitting in het DOP.

Aan de hand van de daarbij opgedane ervaringen wordt bekeken of een eventueel
vervolg zinvol en haalbaar is. De locatie van de themamiddag wordt later vastgesteld.
Zoals bij punt 3 op pagina 7 is vermeld, heeft het gemeentebestuur in november het
DOP toestemming verleend om de kerk rechtstreeks van de gemeente te mogen
blijven huren. De locatie van deze themamiddag is daarop definitief in de kerk
vastgesteld.
In december heeft het wijkteam als proef in het DOP een zitting gehouden.
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q)

In oktober en november zijn in het Multi Functioneel gebouw en deels in het DOP
voor negen deelnemers in totaal zes cursussen Groepstrainingen Valpreventie
georganiseerd. Dit was lastig voor de voorzitter om hiervoor vooraf concrete afspraken
te maken, maar dat is tenslotte gelukt en de trainingen zijn met goed resultaat
afgerond. De deelnemers waren zeer tevreden over dit initiatief en geven aan veel
profijt van deze opgedane ervaringen te verwachten.

r)

Donderdag 19 oktober 2017 hebben de voorzitter en de secretaris op haar verzoek
overleg gevoerd met Wil Spanjer van de vereniging Dorpswerk Noord-Holland.
Dorpswerk NH behartigt de belangen van hun leden: naar overheden en organisaties.
Dorpswerk NH is er voor de actieve bewoners van dorpen en kleine kernen. Daarbij
zijn ca. 120 dorpshuizen en dorpsraden uit Noord-Holland aangesloten.
Zie ook www.dorpswerknh.nl
Dit naar aanleiding van het feit dat we genomineerd zijn voor de landelijke
Dorpsvernieuwingsprijs. Ze wilde wat meer over ons weten en ons verhaal wat
uitgebreider horen, zodat ze dit aan de leden ter inspiratie kan doorgeven. In dat
gesprek is uitvoerig stil gestaan op welke wijze het DOP is ontstaan en hoe dit verder
is ontwikkeld. Ze heeft haar verhaal vooraf ter inzage voorgelegd. We hebben haar
desgevraagd foto’s toegestuurd om ze aan haar artikel toe te voegen. Ze zal dit in hun
Nieuwsbrief opnemen en op de site plaatsen. Ze heeft aangegeven deze informatie in
een landelijk overleg op 13 december te zullen inbrengen.

s)

Maandag 30 oktober hebben de voorzitter en de secretaris op uitnodiging van de
Ondernemers Federatie Schagen (OFS) een bijenkomst van de acht VVV I-Points in het
Dorpshuis in Callantsoog bijgewoond. Er waren 3 afdelingen verhinderd, Plukker,
Corfwater en St. Maartenszee. Jeroen Kor van Holland boven Amsterdam deelde mee,
dat hun organisatie nu in het Ontwikkelingsbedrijf is ondergebracht. Dat voor 4 jaar.
Dat heeft de noodzakelijke rust in de organisatie gebracht. Kees de Wit meldt, dat
Marlies Groot wegens ernstige ziekte enige tijd buiten dienst is. Haar plek wordt door
tijdelijke medewerkers opgevuld.
De algemene opinie was dat het dit jaar aanmerkelijk beter dan vorig jaar is verlopen.
De Ondernemers Federatie Schagen dankt alle I-Points voor hun inzet dit jaar. In
Schagen heeft Hotel Igisz zich ook als mogelijke gegadigde aangediend. Daar komt
men na overleg met betrokkenen op terug. Wij hebben ingebracht, dat we in Petten dit
jaar vanwege de minder goede weersomstandigheden in het seizoen minder gasten
hebben ontvangen. Er waren I-Points waar die invloed niet merkbaar was. Volgend
jaar worden ons weer kaarten, zo mogelijk weer gratis, beschikbaar gesteld. Er bestaat
desgevraagd bij de aanwezigen geen belangstelling om een cursus opleiding
informatiemedewerker te volgen. Greatvakantiehuizen gaat volgend jaar weer een
activiteitenoverzicht maken. OFS zal daarvoor trachten hiervoor de nodige gelden
beschikbaar te stellen. Op de achtergrond speelt nog steeds de mogelijkheid dat we
een jaarlijkse bijdrage moeten betalen om als I-Point voor de VVV op te mogen treden.
Algemeen is men van oordeel dat dit zeer onwenselijk zou zijn en de doodsteek van de
huidige opzet zou betekenen. Hopelijk wordt dat dus niet doorgevoerd. “Holland boven
Amsterdam” beraad zich op de wijze van het promoten van dit gebied.
Het voornemen bestaat om volgend jaar drie keer een uitgebreide informatie over ons
gebied te doen uitgaan. Voorstellen daarvoor worden gaarne ingewacht.
Afgesproken is, dit gezien de goede ervaring die daarmee is opgedaan, om volgend
jaar weer een foldermarkt te organiseren.
De OFS zal bij het periodiek overleg met het college van B&W ook de wenselijkheid
aankaarten dat de gemeente, zoals bij de buurgemeenten al wordt uitgevoerd,
periodiek het gehele strand laat schoonmaken.
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t)

Eind oktober heeft de gemeente het buitenschilderwerk van het DOP-gebouw
opnieuw laten schilderen.

u)

Medio oktober heeft de nieuwe voorzitter van SEBAP, Sari Kortekaas, tevens de
organisator van de EVVV-bijeenkomsten in het DOP, de voorzitter telefonisch
aangegeven dat tijdens de lessen van de EVVV de stoelen uit de kerk prettiger zitten
dan de aanwezige gladde houten stoelen. Daarom plaatst ze tijdens die lessen zeven
stoelen uit de kerk om de tafel in het DOP-gebouw.
Maar zo blijkt, deze stoelen worden na afloop van de lessen niet teruggeplaatst. Na
contact hierover worden de stoelen wel teruggezet, maar in de DOP-ruimte tegen de
muur geplaatst. Die plek is echter parkeerplaats voor rollators van bezoekers. We
moesten daarom bij onze start elke keer deze stoelen zelf terugplaatsen. Daarom is dat
voor ons niet acceptabel. Telefonisch overleg kon dit probleem niet oplossen.
Om deze reden heeft de voorzitter op 27 november een mail aan Sari Kortekaas
gestuurd met een kopie aan de secretaris van SEBAP Otto Pilon. Daarin is gemeld, dat
deze handelswijze voor ons niet acceptabel is. De stoelen uit de kerk passen niet bij
het aanwezige meubilair. Dit meubilair, wat kosteloos door de Aannemingsbedrijf de
Leeuw BV ons voor onbepaalde tijd beschikbaar is gesteld voldoet erg goed en daar
zijn nooit eerder klachten over vernomen. Wel over de stoelen in de kerk. Die zitten op
de wat langere duur niet prettig.
Daarom hebben we de EVVV verzocht deze stoelen voor de betreffende cursus uit de
kerk op te halen en na afloop direct weer daar terug te brengen. Zo gewenst wil het
DOP-bestuur daarover overleg met SEBAP voeren. De secretaris van SEBAP heeft
daarop op 29 november een overleg in het DOP voorgesteld. Dit is in aanwezigheid
van Sari Kortekaas, Otto Pilon, Johan Beukers en Connie Kleimeer ter plekke
besproken. Otto Pilon was direct van oordeel, dat de stoelen uit de kerk niet in het
DOP passen. Hij stelde voor om op kosten van SEBAB nieuwe stoelen aan te schaffen
die voor beide partijen acceptabel zijn. Op voorstel van Johan Beukers werd
afgesproken, dat hij voor de tussenperiode bij de achterdeur een met plastic
afgeschermde ruimte maakt voor tijdelijke opslag van de kerkstoelen. De kerkstoelen
kunnen na afloop van hun activiteit daar worden opgeslagen. Dat is aansluitend
gerealiseerd.
Maar het bestuur van SEBAP bleek in meerderheid niet voor aanschaf van nieuwe
stoelen te voelen. In tweede instantie gaf Sari Kortekaas daarop aan, dat opslag in de
gecreëerde ruimte bij de achterdeur niet acceptabel is.
Het bestuur van SEBAP heeft vervolgens op 5 december het DOP bezocht en daar
afgesproken, dat de zeven stoelen uit de kerk in de spreekkamer worden opgeslagen.
Dat hebben ze direct gerealiseerd. Ze hebben ons dat 9 december per mail bericht.
Echter, deze ruimte die drie ochtenden in de week door Starlet wordt gebruikt, is
daardoor voor hen volstrekt onbruikbaar geworden. Deze ruimte is al klein en
beperking van deze ruimte door stoelenopslag is voor hen onacceptabel. Ze betalen
een fors bedrag aan huur en hebben minimaal recht op voldoende ruimte.
Wij hebben daarop deze stoelen daar weggehaald en naar de kerk teruggebracht.
Dit heeft de voorzitter op 11 december, na toestemming vooraf van het volledige DOPbestuur, de bestuursleden van SEBAP per mail kenbaar gemaakt.
We geven daarin aan te betreuren dat over deze besluiten van SEBAP geen
vooroverleg met ons en Starlet heeft plaatsgevonden. We stellen vast dat duidelijk is
gemaakt dat opslag van deze stoelen in het DOP-gebouw anders dan bij de achterdeur
niet acceptabel is. Stoelen uit de kerk kunnen worden geplaatst onder voorwaarde, dat
ze vlak voor de betreffende bijeenkomst uit de kerk worden opgehaald en direct na
afloop daar weer worden teruggeplaatst.

21

Ook is het mogelijk, dat bepaalde cursussen desgewenst naar de MFR uitwijken. Dat
kan op korte termijn budgettair neutraal worden gerealiseerd.
Daarop heeft de secretaris van SEBAP Otto Pilon op 17 december het voorstel gedaan
deze stoelen in de spreekkamer op te slaan maar op de zittingsdagen van Starlet, (drie
keer per week) deze stoelen door de beheerder van SEBAP om 08.00 uur in de
buitenopslag op te slaan en die dag om 10.00 uur, na vertrek van de medewerkster
van Starlet, weer terug te zetten. Met dit voorstel is na consultering het DOP-bestuur
als compromis akkoord gegaan.
v)

Dinsdag 5 december heeft Sinterklaas wederom een bezoek aan de DOP-bezoekers
en vrijwilligers gebracht. Dit is in de kerk georganiseerd, die we nu rechtstreeks van de
gemeente kunnen huren. Daarbij waren 34 DOP-bezoekers en vrijwilligers aanwezig.
Voor meer informatie zie Themamiddagen, pagina 13.

w)

Vrijdag 29 december, de laatste DOP-bijeenkomst dit jaar, werden de bezoekers
gratis getrakteerd op oliebollen en appelflappen. Deze waren ook dit jaar weer door
Mart Bigot gebakken. Dit is intussen al een traditie geworden en trekt altijd extra
belangstellenden, dit jaar 18 bezoekers.
De schalen waren na afloop volledig leeg gegeten, teken dat het erg in de smaak viel.

x)

Bij de jaarwisseling hebben alle vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar
voor het DOP een presentje ontvangen in de vorm van luxe stolbrood.
Dat werd zeer op prijs gesteld.

Afb. 17. Het huidige DOP onderkomen met nieuwe bestrating
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9.

Bezoekersaantallen DOP

In 2017 hebben we geleidelijk aan weer meer bezoekers mogen verwelkomen. We kunnen
spreken van een gestage toename van het bezoekersaantal.
Daar zijn we erg blij mee.

Afb. 18. Grafiek bezoekersaantallen DOP 2013 t/m 2017
Het totaalaantal bezoekers in 2013

566

Het totaalaantal bezoekers in 2014

1.314

Het totaalaantal bezoekers in 2015

1.675

Het totaalaantal bezoekers in 2016

2.007

Het totaalaantal bezoekers in 2017

2.154

Totaal

7.716

We hebben dit jaar dus weer meer bezoekers mogen verwelkomen. Dit is vooral te danken
aan de prettige omgeving die het DOP-gebouw biedt. Ook de aanwezigheid van het terras,
waar men bij mooi weer graag zit, is erg uitnodigend. Daar kon dit jaar helaas vanwege de
onvaste weersomstandigheden weinig gebruik van gemaakt worden.
Onze inspanningen blijven er daarom op gericht een zo prettig mogelijk sfeer te creëren en
te behouden.
De geleidelijke toename van het aantal bezoekers vormt voor het bestuur de motivatie de
ingeslagen weg voort te zetten.
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10.

Financiën DOP

Inkomstenbron is de uitgifte van consumptiekaarten. Eén kopje kost € 1,-.
Een consumptiekaart kost € 5, - en is goed voor 6 kopjes koffie of thee. Hiermee worden
koffie en thee met toebehoren ingekocht. Daarnaast worden meest kleinere bedragen aan
sponsorgelden ontvangen. Deze gelden worden gebruikt voor aanschaf van eenmalige
gebruiksartikelen voor speciale bijeenkomsten.
De toename van het aantal bezoekers beïnvloedt het kassaldo positief.

Afb. 19. Consumptiekaart DOP, goed voor zes consumpties
Op 27 september heeft een kascommissie, bestaande uit leden van het DOP-bestuur, na
inspectie van de boeken het bestuur geadviseerd het financieel beheer goed te keuren. Op
basis van dit advies is de penningmeester door het bestuur gedechargeerd voor het
gevoerde beleid met dank voor de uitvoering.
DOP betaalt vanaf 1 april 2014 aan SEBAP huur voor gebruik van het DOP-gebouw en de
kerk. Voor de financiering vraagt DOP bij de gemeente Schagen subsidie aan. De eerste
jaren bedroeg dat € 2.700, -. Voor 2017 € 2.500, In juni hebben we een subsidieverzoek voor het jaar 2018 ingediend. Deze kon vanwege
toegenomen inkomsten van consumptiebonnen tot € 2.200, - worden beperkt. Eind
december ontvingen we bericht dat de subsidie voor 2018 ook is toegekend.

Afb. 20. Volle bak in het DOP juli 2017
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11.

Conclusies en aanbevelingen

We hebben in 2017 onze activiteiten met succes kunnen vervolgen. We hebben in 2017
opnieuw meer bezoekers mogen verwelkomen. Het bestuur van het DOP bevordert dat zo
veel mogelijk personen uit de doelgroep onze reguliere bijeenkomsten kunnen bezoeken.
Een positieve mond op mondreclame is daarbij van groot belang.
Maar uitgangspunt blijft, dat onze gasten geheel vrijwillig onze bijeenkomsten bijwonen.
We hebben met voldoening geconstateerd, dat met name dit jaar nieuwe bezoekers ons
weten te vinden en na een eerste bezoek regelmatig terugkomen.
We mogen constateren dat het DOP in het dorp een vaste plek heeft verkregen waar de
bezoekers zich thuis voelen.
Het DOP vervult daarmee een belangrijke sociale rol in het dorp.
Het is de gemeente nog niet gelukt de kerk als horecagelegenheid te verkopen. Omdat
SEBAP de verhuur van de kerk niet meer kostendekkend kan uitvoeren hebben ze het beheer
van de kerk per 1 september 2017 beëindigd. Daardoor werd het gebruik van de kerk voor
onze grotere bijeenkomsten onzeker.
Na veel overleg heeft de gemeente ermee ingestemd dat we de kerk, zolang die nog niet is
verkocht, rechtstreeks van de gemeente mogen huren.
We houden in 2018 goed in de gaten of huur van de kerk mogelijk blijft.
We betalen vanaf april 2014 huur. We beschikken door de uitgifte van consumptiekaarten
over een gering budget. De kosten van huur kunnen we daar niet van bekostigen.
Daarom hebben we ook voor 2017 bij de gemeente subsidie aangevraagd. Die subsidie is
toegekend.
In juni hebben we vervolgens een subsidieverzoek voor het jaar 2018 bij de gemeente
ingediend. Omdat we meer bezoekers mogen verwelkomen hebben we deze aanvraag voor
2018 wederom iets kunnen verlagen.
Het is onze wens dat onze vrijwilligers ook in 2018 VVV-bezoekers weer van informatie
kunnen voorzien. ”Holland boven Amsterdam” heeft in 2017 ons veel beter begeleid en
ondersteund dan het voorgaande jaar. We hebben van hun de toezegging ontvangen, dat
hun begeleiding ook in 2018 wordt voortgezet.
De taak van de vrijwilligers is het afgelopen jaren verzwaard. Dit komt enerzijds door het
groeiend aantal bezoekers, anderzijds ook doordat we in het seizoen toeristen ontvangen en
die van informatie voorzien. Het bestuur houdt daarbij goed in de gaten, dat dit alles voor de
vrijwilligers goed uitvoerbaar blijft. Daarvoor is het beslist nodig dat bij elke openstelling
twee vrijwilligers aanwezig zijn. Dit jaar hebben een aantal vrijwilligers moeten afzeggen.
Dat om diverse persoonlijke redenen. Hierdoor is het aantal actieve vrijwilligers dit jaar iets
teruggelopen. Maar er zijn gelukkig nog steeds voldoende kandidaten beschikbaar.
Dit levert voorlopig nog geen problemen op, maar het bestuur blijft dit actief volgen.
Tenslotte beraden we ons over mogelijkheden om voor onze bezoekers een aantal extra
activiteiten waar animo voor bestaat te organiseren. We trachten daarbij het komende jaar
het aantal themabijeenkomsten weer meer regelmatig te organiseren.
De brunch die in augustus werd georganiseerd toont aan, dat zo’n evenement erg goed in de
smaak valt. We gaan na wanneer er voor zo’n brunch of een andere activiteit behoefte
bestaat en gaan dan dat initiatief oppakken en trachten dit uit te voeren.
Daarbij letten we er erg op, dat we daarmee niet bestaande activiteiten van andere
verenigingen in het dorp beconcurreren.
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Nelly van de Berg
Jan Beek
Mary Beek
Nico Beerse
Bertus Blekendaal
Cathrien Blekendaal
Ans Boerdijk
Ella Dammer
Piet Glas
Anneke Heijnen
Janny Kistemaker
Henny Klant
Nienke Klant
Willy Kleimeer
Inge Kooy
Joke Kruit
Martin de Rooy
Margriet Schermer
Cees Tesselaar
Heidi Tromp
Toos van de Vuurst
Rob Waage
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