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1 Voorwoord 
 
Het Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP) heeft zich ook in het 6e jaar van zijn bestaan 
opnieuw positief ontwikkeld. Ook dit jaar hebben weer meer gasten het DOP weten te 
vinden. Dankzij het warme zomerweer konden we meermalen van het buitenterras genieten. 
Het DOP vervult een steeds belangrijker bijdrage voor het onderhouden van de noodzakelijke 
sociale contacten. 
 
Wilma Zee heeft eind vorig jaar aangegeven om gezondheidsredenen haar taak als 
penningmeester te moeten beëindigen. We vinden dat erg jammer maar respecteren haar 
beslissing. We zijn haar veel dank verschuldigd voor het vele werk voor de DOP van meer 
dan 5 jaar. Carla Starink heeft, nadat ze door Wilma uitvoerig is ingewerkt, deze taak 
overgenomen. 
 
De vrijwilligers ontvangen onze gasten en in het seizoen daarnaast ook VVV-bezoekers. We 
hebben in 2019 ruim 500 VVV-gasten mogen verwelkomen en wegwijs gemaakt. De 
organisatie ”Holland boven Amsterdam” heeft er ook dit jaar voor gezorgd, dat we het 
nodige foldermateriaal ontvingen. Alle nodige voorzieningen zijn, mede door de inzet van de 
Ondernemers Federatie Schagen, goed verzorgd. 
 
Op 4 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 over een succesvol 2019 spreken. 
 
Het bestuur heeft zich dit jaar intensief beziggehouden met onderzoek naar mogelijkheden 
het DOP-gebouw uit te bereiden. Dit gebouw wordt bij reguliere bijeenkomsten nu soms al 
te klein. Bovendien willen we graag onze activiteiten uitbreiden. De gemeente reageerde in 
1e instantie erg positief, maar tot onze verbazing reageerde het bestuur van SEBAP erg 
negatief en wilde niets van enige uitbreiding weten. De gemeente heeft daarop na overleg 
met partijen besloten uitbreiding alleen te beoordelen wanneer SEBAP als huurder zo’n 
verzoek inbrengt. Dit veroorzaakte dus een patstelling. Daarop is eind dit jaar door de 
Dorpsraad een bemiddelingspoging uitgevoerd met als uitkomst, dat onder voorwaarden 
uitbreiding mogelijk wordt. Dit traject wordt nu volgend jaar dus vervolgd. 
Voor uitvoerige toelichting daarover zie hoofdstuk 8. 
 
Bijgaand jaarverslag geeft een gedetailleerd overzicht van al onze activiteiten in 2019. 
 
Bestuur DOP. 
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2. Activiteiten in het DOP-gebouw in 2019 
 
2.1. Activiteiten DOP. 

Geheel 2019 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 
DOP-gebouw 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 een aantal 
bijkomende activiteiten georganiseerd. 
 
De Vrijwillig Onafhankelijke Adviseur (VOA) is ook dit jaar maandelijks op de eerste 
woensdagen van de week aanwezig geweest, zie hoofdstuk 5. 
 
Het gratis uitlenen van boeken is in dit jaar met veel succes vervolgd. Zie hoofdstuk 2.². 
Ook dit jaar hebben we met succes het informeren van VVV-gasten voortgezet. 
Zie hierover hoofdstuk 3. 
 
Het bestuur heeft dit jaar veel tijd besteed aan onderzoek om het bestaande DOP-gebouw 
uit te breiden. Dit omdat we bij onze regulaire bijeenkomsten soms al aan de limiet van onze 
opvangmogelijkheden raakt en omdat we voor het steeds groter aantal bezoekers uitbreiding 
van activiteiten willen organiseren. Zie hiervoor hoofdstuk 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 1. In de zomer van 2019 was het meermalen mogelijk om met veel plezier 
van het buitenterras gebruik te maken, zoals hier op 28 augustus 2019 
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2.2. Eigen Bibliotheek in het DOP 
 
De eigen bibliotheek heeft een steeds belangrijker plaats in het geheel ingenomen. 
Inwoners van Petten brengen gratis bij het DOP hun overtollige boeken. Hier wordt in 
toenemende mate gebruik van gemaakt. 
 
De dames Ineke Evertsz en Ella Dammer verzorgen deze boekeninbreng en - uitleen. 
Dit heeft een prachtig boekenbestand opgeleverd waar onze bezoekers gratis boeken kunnen 
meenemen met het verzoek deze na lezing terug te brengen. 
Vaak is het aanbod te groot en kunnen ze de boeken niet meer bergen. Daarom moet soms 
een tijdelijke inleveringsstop worden afgekondigd. 
 
Vanwege het grote aantal ingebrachte boeken hebben de dames ook dit jaar tijdens de 
”Pinkstermarkt” op zondag 20 mei en tijdens de actie ”Petten ruimt op” op 24 juni boeken 
verkocht. De opbrengst was boven verwachting. 
Met deze opbrengst is op zondag 4 augustus een brunch voor alle vrijwilligers en de vaste 
gasten van het DOP georganiseerd. Vanwege de grote toeloop zijn we naar de kantine van 
het MFR-gebouw uitgeweken. De ingrediënten daarvoor zijn door onze vrijwilligers 
voorbereid. Zie hiervoor op onze website www.doppetten.nl bij het hoofdstuk ”Fotoalbum” 
het ”Fotoboek brunch DOP 2019”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 2. Tijdens de Pinkstermarkt op 9 juni en tijdens ” Petten ruimt op” op 21 juli 
2019 gingen overtollige boeken á € 0,50 per stuk gretig over de toonbank 
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Afb. 3. De verkoop van boeken vereiste een ruime opstelling zowel binnen als 
buiten het DOP-gebouw 

Tijdens deze boekenverkoop kregen 
we behalve de ondersteuning van 
onze vrijwilligers ook hulp van een 
aantal van onze vaste bezoekers. 

 
Dat was gezien de grote toeloop 
van bezoekers erg welkom. 

 
De geplande invoering van uitgifte 
van boeken door KopGroep 
Bibliotheken in de openbare lagere 
school is intussen gerealiseerd, 
maar is niet merkbaar bij onze 
uitleen. Integendeel, dit neemt nog 
steeds toe. 
 
 
 
 
 
 
Afb. 4. Ook binnen in het 
DOP-gebouw waren veel 
boeken voor verkoop uitgestald 
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3. Ontvangen VVV - gasten 
 

De Ondernemers Federatie Schagen (OFS) zorgt, in nauwe samenwerking met ”Holland 
boven Amsterdam” ervoor, dat we van het benodigde foldermateriaal en andere benodigde 
zaken worden voorzien. In onze gemeente zijn totaal acht private informatiepunten actief om 
VVV-gasten van informatie te voorzien. In Petten is ook Camping Corfwater actief als 
informatiepunt. 
 
Donderdag 18 april heeft de secretaris om 16.30 uur de bijeenkomst van de uitreiking van 
het eerste exemplaar van het VVV-informatiemagazine 2019, op initiatief van ”Holland boven 
Amsterdam” en de ”OFS”, bijgewoond. Dit is opgesteld door Great Vakantiehuizen en werd 
aan wethouder Joke Kruit bij Fred ’s verhuur aan de Fok in Schagen uitgereikt. 
Daar was ook een foldermarkt aan verbonden. Dit jaar waren de meeste folders al bezorgd 
De overige folders hebben we bij Great Vakantiehuizen aan de Belkmerweg zelf opgehaald. 
 
Het mooie zomerweer heeft dit jaar weer de nodige bezoekers naar Petten gelokt. Maar ten 
opzichte van vorig jaar hebben zich minder gasten bij ons gemeld. We hebben dit jaar ruim 
500 VVV-bezoekers geteld. Deze geringe terugloop ten opzichte van vorig jaar hebben ook 
sommige andere informatiepunten in onze gemeente opgemerkt. 
De vrijwilligers beantwoorden daarbij de vele vragen die worden gesteld, zo nodig in het 
Duits of Engels. De vrijwilligers zijn lokaal erg bekend en kunnen daardoor in de meeste 
gevallen de bezoekers prima van dienst zijn of zo nodig doorverwijzen. 
 
Op 7 november hebben de voorzitter en de secretaris op uitnodiging van de Ondernemers 
Federatie Schagen in Callantsoog een bijeenkomst met alle uitgiftepunten in onze gemeente 
bijgewoond. ”Holland Boven Amsterdam” maakte bekend, dat als we gebruik blijven maken 
van het VVV-embleem, we daarvoor volgend jaar een fikse boete moeten betalen. 
Afgesproken is dat bij alle uitgiftepunten op kosten van HBA het VVV-embleem wordt 
vervangen door hun embleem. 
 
We hebben intussen meerdere adressen van locaties waar gasten ontvangen kunnen 
worden. Ook daarvan wordt zo nodig gebruik gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb.: 5. Tijdens openingsuren in het seizoen wordt de VVV-vlag uitgehangen 
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4. Website DOP Petten 
 
Vanaf augustus 2015 is onze website www.doppetten.nl actief. 

Afb. 6. Bovenbalk website www.doppetten.nl 
 
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 
herkenbaar aan het slotje dat in de adresbalk van de site is weergegeven. 
 
Een erg praktische invulling is 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 intensief gebruikt zo blijkt. 
Het rooster van bezetting van dit jaar is in de loop van dit jaar 53 keer vernieuwd. 

Afb. 7. Rooster van bezetting DOP-gebouw van de maand oktober 2019 
 
Op de pagina ”FOTOALBUM” zijn diverse fotorapportages en albums opgenomen, zoals 
bezoeken van Sinterklaas, de brunches, etc. Ook de Nieuwsbrieven aan de vrijwilligers DOP 
Petten en andere informatie staat op onze site. 
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5. 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. 
 
Het was dit jaar een druk jaar voor de VOA.  
 
In 2019 heeft Connie Kleimeer als VOA 12 maal spreekuur gehouden in het DOP-gebouw en 
43 huisbezoeken afgelegd. In dat kader heeft ze 3 maal telefonisch contact met betrokkenen 
opgenomen. Daarnaast is diverse malen contact geweest met een cliënten die tussentijds 
vragen stelden over ontvangen brieven of ontvangen aanbevelingen. 
 
Daarnaast heeft ze 14 maal vergaderingen over bijscholing en informatie-uitwisseling 
bijgewoond en diverse administratieve taken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het opstellen van 
een brief aan de ziektekostenverzekering. 
 
Meer informatie over de VOA is op de homepage van onze site te vinden. 

Afb. 8. Bijeenkomst DOP Petten 1 februari 2019, zoals vaak vol bezet 
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6. Overige activiteiten 
 

A. Starlet (bloedprikken) heeft vanaf mei 2019 hun aanwezigheid in het DOP-gebouw 
van driemaal in de week per 1 mei teruggebracht naar tweemaal per week. Dit op 
maandagmorgen en vrijdagmorgen, voorafgaand aan de DOP-bijeenkomsten. 

 
B. Het Rode Kruis heeft ook in 2019 op de maandagmiddagen om de veertien dagen in 

het DOP-gebouw hun handwerk bijeenkomsten gehouden. 
 
C. De Schilderclub zit maandagmiddag om de veertien dagen in DOP-gebouw. 
 
D. De Educatieve Vorming Voor Volwassen in Zijpe (EVVV) heeft in eerste 

maanden van 2019 de lopende opleidingen vanuit het voorgaande jaar in het 
DOP-gebouw afgerond en is in september met nieuwe opleidingen van start gegaan. 
De volgende bijeenkomsten heeft de EVVV in 2019 in het DOP-gebouw gehouden. 
Dit betreffen de cursussen die in het najaar van 2019 zijn opgestart: 

 
Introductiemiddag op 7 september 
6 lessen gebruik I-pad/tablet 
5 lessen NLP 
20 lessen Engels I en II 
5 lessen PC 

 
E. Bestuursvergaderingen diverse verenigingen. 

Diverse besturen van verenigingen waaronder de DOP en de Dorpsraad Petten hebben 
in het DOP-gebouw vergaderingen belegd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 9. De brunch-maaltijd op 4 
augustus in de MFR werden door 
velen bezocht en viel goed in de 
smaak 

 
F. Zondag 4 augustus is vanaf 11.00 uur de traditionele brunch in de sportkantine in 

het Multifunctioneel gebouw georganiseerd. Dit werd weer gefinancierd door de 
opbrengst van de boekenverkopen. De voorzitter heette om 11.00 uur ruim veertig 
bezoekers welkom. Het meubilair werd vooraf zodanig opgesteld, dat de bezoekers in 
rijen naast elkaar konden zitten. De gasten werden met koffie met gebak verwelkomt. 
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G. 5 december 
Het is  intussen traditie dat Sinterklaas na zijn bezoek aan de lagere school ook het 
DOP bezoekt. Ook ditmaal hebben we daartoe de sportkantine in het MRF-gebouw 
heringericht en dit een zo gezellig mogelijke opzet gegeven. De Sint werd dit jaar door 
twee roetveegpieten vergezeld. Hij bleek goed op de hoogte van de plaatselijke situatie 
en haalde meerdere vrijwilligers naar voren die zich voor het DOP en ook voor ander 
activiteiten zich als vrijwilliger inzetten, zoals voor de Zonnebloem. 
De bijeenkomst werd met een broodmaaltijd afgesloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 10. Sinterklaas bezoekt de DOP-bijeenkomst 5 december 2019 
 
H. Algemeen. 

Door een grotere toeloop en omdat we onze activiteiten willen uitbreiden is een 
onderzoek opgestart naar mogelijke uitbreiding van het DOP-gebouw. Zie hoofdstuk 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 11. Volle zaal bij het bezoek van Sinterklaas 5 december 2019 
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7. Themamiddagen 2019 
 
Omdat het niet meer mogelijk is om in de kerk door het ontbreken van meubilair daar 
themabijeenkomsten te organiseren, hebben we dit jaar minder themamiddagen kunnen 
organiseren. 

 
Woensdag 27 februari heeft Tafeltje Dekje op hun verzoek als proef voor degenen die 
nog niet bij hun maaltijden afnemen in het DOP-gebouw maaltijden gepresenteerd. Ze 
hebben daartoe om 11.30 uur de tafel ingericht en zijn om 12.00 van start gegaan. 
Er waren ruim 20 aanmeldingen ontvangen, bijna te veel om te kunnen plaatsen. 
Dit initiatief werd door de aanwezigen als uitstekend beoordeeld. 
 
Hoortest 25 september 2019 
Engel Hoorservice uit Schagen heeft in het DOP-gebouw een gratis hoortest georganiseerd. 
Er waren totaal 11 deelnemers waarvan 8 een doorverwijzing hebben gekregen om in 
Schagen een meer uitgebreide test te ondergaan, op basis waarop hun hoortoestel indien 
aanwezig kan worden bijgesteld of als aanvulling kan worden aangeboden. 

Afb. 12. Op 21 oktober kermismaandag heeft de door tante Lena Kuiper 
georganiseerde boerenkool-andijviestamppot maaltijd plaatsgevonden 
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8. Uitbreiding DOP-gebouw 

Het DOP is in 2013 in de kerk als proef gestart met drie ochtendbijeenkomsten per week. Dit                 
werd mogelijk omdat SEBAP ons dat jaar geen huur in rekening bracht. Dit werd direct een                
succes, maar de locatie bleek niet ideaal. Eind dat jaar hebben we samen met de VVV, die                 
een doorstart voorbereide, de gemeente verzocht het toen leegstaande VVV-gebouw          
gezamenlijk te mogen huren. Dit werd als proef in 2014 toegestaan. De gemeente wilde de               
verhuur van dit gebouw graag bij SEBAP onderbrengen en stelde voor onderling het beheer              
te regelen. Daartoe werd met gemeente en SEBAP afgesproken, dat DOP het beheer regelt              
en de huurafspraken elke maand aan SEBAP toestuurt. De huurkosten en afspraken voor             
verhuur zijn in gezamenlijk overleg vastgesteld. Dit heeft 6 jaar zonder problemen goed             
gefunctioneerd. Na het stopzetten van de VVV-activiteiten namen onze vrijwilligers in het            
seizoen tijdens openingsuren de ontvangst van VVV-gasten ook over. 
 
We willen graag het DOP-gebouw uitbreiden. Dit wordt nu soms al door het toenemend              
aantal bezoekers te klein. Ook willen we graag meer activiteiten organiseren. Daarbij komt             
met stip de wens naar voren om in eigen beheer gezamenlijke maaltijden te organiseren.              
Met name voor de doelgroep nog zelfstandig wonende en soms dementerende ouderen wil             
het DOP door onze vrijwilligers activerende begeleiding inzetten. Dit door groepsgewijs           
boodschappen te doen, te koken en vervolgens samen de maaltijd te nuttigen. Ter             
ondersteuning daarvan wil het DOP zich aansluiten bij het netwerk dementie NHN en van              
daaruit deskundigheid-bevordering aanbieden. 
In de praktijk blijkt, dat het MFR-gebouw in Petten voor onze doelgroep te afgelegen ligt. 
We hebben de heer Erik Stam eind 2018 bereid gevonden voor ons gratis tekeningen te               
maken voor uitbreiding van het huidige 40-jaar oude DOP-gebouw. Dit voornemen hebben            
we aan het college van B&W (eigenaar gebouw) en SEBAP (verhuurder) kenbaar gemaakt.             
Het college reageerde positief op onze wensen, SEBAP heeft niet op dit bericht gereageerd. 
Met de architect hebben we uitvoerig in meerdere bijeenkomsten de mogelijkheden tot            
uitbreiding onderzocht en gekozen voor de meest optimale oplossing. Uitgangspunt daarbij           
is, dat we ruimte creëren voor rond 50 bezoekers en over een voldoende ruime keuken               
kunnen beschikken. Daarbij wordt het gebouw zo veel mogelijk voor multifunctioneel gebruik            
ingericht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 13 
Huidig 
DOP-gebouw 
wordt gezien het 
toenemend 
bezoek te klein 
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Maart 2019 hebben we overeenstemming bereikt over het te kiezen ontwerp voor deze             
uitbreiding. De architect heeft een kostenraming opgesteld en wij een begroting voor de             
benodigde inventariskosten. Totaal benodigde krediet bedraagt € 350.000, -. 

Afb.14. Perspectieftekening nieuwbouw DOP-gebouw 
 
11 april hebben we dit voorstel met kostenraming en een uitgebreide onderbouwing aan             
wethouder Sigge van der Veek voorgelegd. Daarbij hebben we ter onderbouwing ons            
onderzoek naar de te verwachten demografische ontwikkelingen in Petten bijgevoegd.          
Daaruit blijkt dat het aantal ouderen in Petten de komende jaren fors zal uitbreiden. Daarom               
kan worden verwacht dat de huidige gestage groei van het aantal bezoekers in Petten de               
komende jaren zal voortzetten. Ook is in deze onderbouwing meegenomen, dat het aantal             
demente personen zal toenemen. Om deze trend zo veel als mogelijk op te vangen is het                
een goed hulpmiddel bezigheden voor ouderen te stimuleren. Daartoe wordt de mogelijkheid            
om gezamenlijk maaltijden voor te breiden en die gezamenlijk te nuttigen sterk aanbevolen.             
Hiervoor zijn naar verwachting diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar. De wethouder         
reageerde zeer positief op onze voorstellen en legt dit aan het college van B&W voor. 
 
21 mei heeft de wethouder ons medegedeeld, dat het college dit initiatief van het DOP als                
een waardevolle activiteit voor Petten ziet. Maar financiering zal niet voor 100% mogelijk             
zijn. Daarom zullen uit andere bronnen aanvullende bijdragen noodzakelijk zijn. Voorwaarde           
is, dat we dit plan eerst met SEBAP bespreken en daar onze plannen toelichten en               
gezamenlijk nagaan of dit project in het totaal van de beschikbare accommodaties in Petten              
een goede plek kan vinden. Dit waren we al van plan en hebben nog dezelfde dag een                 
verzoek om overleg aan SEBAP verzonden. Maar SEBAP gaf aan hierover eerst met de              
gemeente te willen overleggen. Daarop kregen we van de gemeente eind juni het verzoek              
om samen met SEBAP hierover samen met de wethouder Sigge van der Veek overleg te               
voeren. 
 
Op 8 juli is onder leiding van de gemeente een overleg met het bestuur van SEBAP                
gehouden. Dat werd tot onze verrassing een erg onplezierig overleg. SEBAP was vierkant             
tegen elke vorm van uitbreiding van activiteiten van het DOP. Koken is volstrekt onnodig,              
maar als dat perse moet, dan moet dat in de keuken van de MFR. De meeste van onze                  
bezoekers vinden de afstand naar de sportvelden echter te ver. Niet elke bezoeker(ster)             
beschikt over een auto of scootmobiel. Maar dit argument werd zonder meer van tafel              
geveegd. 
SEBAP gaf zelfs aan bestaande activiteiten te willen beëindigen, zoals het opheffen van onze              
bibliotheek, omdat in de school de bibliotheek periodiek zitting houdt. 
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Ook moeten we de ”lelijke” tafels uit de voortuin worden verwijderen. De gemeente heeft              
ons op het eind van dit overleg verzocht gezamenlijk vervolgoverleg te voeren om te              
trachten een oplossing te vinden. 

 
 
 
 
 
 
Afb.:15. 8 juli 2019 reageerden 
bestuursleden Stichting 
Exploitatie en Beheer 
Accommodaties Petten (SEBAP) op 
het verbouwplan DOP-gebouw. 
SEBAP verhuurt namens de 
gemeente het DOP-gebouw 

 
 
Woensdagavond 31 juli jl. heeft de secretaris van SEBAP de voorzitter thuis bezocht en              
verzocht het beheer van het DOP-gebouw over te nemen. Als reden voor overname werd              
opgegeven, dat dit veel rust binnen het bestuur van SEBAP zal geven. SEBAP heeft nu een                
nieuwe website geopend, omdat de vorige website onklaar was geworden. Maar ze gaan niet              
zoals DOP dat doet, het rooster van bezetting op hun website plaatsen. SEBAP houdt een               
Excel-bestand bij met de afspraken van bezetting. Bezoekers kunnen zich bij SEBAP melden             
en afspraken maken. De beheerder krijgt ook inzage in dit bestand en opent op basis               
daarvan zo gewenst de toegangsdeur. Voor bediening van de thermostaat wordt nu digitaal             
via een app van Honeywell een week vooraf ingevuld. SEBAP denkt dat handmatig over te               
nemen. 
De voorzitter heeft aangegeven erg verbaasd over dit voorstel te zijn, maar ze zal dit verzoek                
op 20 augustus a.s. aan het DOP-bestuur voorleggen. Intussen bleek, dat SEBAP op hun              
vernieuwde website www.sebap.nl reeds hebben vermeld, dat afspraken van de bezetting           
van het DOP-gebouw bij SEBAP moeten worden ingeleverd. 
 
Op 20 augustus heeft ons bestuur zich gezien deze ontwikkelingen beraden. Na uitvoerige             
discussie is geconcludeerd, dat nader overleg met SEBAP voor ons bestuur een te belastende              
extra opgave voor ons als vrijwilligers oplevert, waarbij het bereiken van overeenstemming            
gezien de zeer massieve weerstand tegen onze plannen vooralsnog onhaalbaar geacht           
wordt. Daarbij komt het aanvullende verzoek van SEBAP het beheer van het DOP-gebouw             
over te nemen. Dit nadat we dit beheer bijna 6 jaar lang zonder problemen hebben               
uitgevoerd. Het argument dat dit voor SEBAP de rust in het SEBAP-bestuur zal terugbrengen              
kunnen wij niet plaatsten. SEBAP heeft deze wijziging al op hun website doorgevoerd. Dit              
voorstel is tekenend voor de volstrekt uiteenlopende uitgangspunten die we voor het            
verzorgen van opvang van ouderen in Petten hanteren. SEBAP geeft geen blijk van             
waardering over de onverminderde grote inzet van onze vrijwilligers. Daarom hebben we een             
verzoek om overleg bij de gemeente met wethouder Sigge van der Veek aangevraagd met              
het verzoek de verhuur van het DOP-gebouw over te nemen. 
 
Op 5 september is daarvoor een overleg afgesproken. Vooraf werd verzocht aan te geven 
wat de inzet van dit gesprek is. Wij hebben daarop onze wensen met toelichting opgesteld 
en in een brief aan B&W ingediend. Tot onze verbijstering werd deze brief door een 
ambtenaar nog voor ons overleg op 4 september aan SEBAP toegezonden. 
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In dat overleg gaf Sigge van der Veek aan, dat hij verantwoordelijk is voor het verzenden 
van deze brief. 
Hij vindt dat we deze confrontatie met het bestuur van SEBAP maar zo snel mogelijk moeten 
aangaan. Maar hij begrijpt onze reactie. We hebben duidelijk gemaakt, dat ons bestuur niet 
verder kan aanblijven wanneer we gezien de opgelegde beperkingen door SEBAP worden 
doorgevoerd. Dit ook los van ons verzoek tot uitbreiding. We kunnen als vrijwilligers deze 
taak met de vele belemmeringen die SEBAP ons wil opleggen niet functioneren. Desgevraagd 
hebben we aangegeven, dat onze samenwerking met SEBAP goed was, maar na overname 
van het voorzitterschap is het duidelijk moeizamer gaan verlopen. Maar de huidige uiterst 
negatieve opstelling van SEBAP heeft ons zeer verrast. 
De wethouder heeft aangegeven veel begrip voor ons standpunt op te brengen en ons 
verzoek om de huur van het DOP-gebouw over te willen nemen te zullen ondersteunen. Hij 
gaat binnenkort in overleg met het bestuur van SEBAP en zal ons de uitkomst daarvan 
mededelen en de besluitvorming daarover van het college ook aangeven. 
 
6 september hebben we de situatie in een uitgebreide memo aan wethouder Joke Kruit 
gezonden met verzoek om ondersteuning. Op 9 september stuurde ze ons bericht, dat ze 
deze informatie aan de betrokken wethouder en ambtenaren heeft doorgezonden. 
 
2 oktober hebben we van de gemeente per brief de uitkomst van hun intern overleg 
ontvangen. Daarin wordt aangegeven, dat in het gehouden overleg met de gemeente SEBAP 
heeft aangegeven dat, als het DOP het huurcontract van het DOP-gebouw overneemt, het 
SEBAP-bestuur aftreedt.  
Op basis daarvan heeft de gemeente besloten, dat we in overleg met SEBAP moeten gaan 
met als uitgangspunt, dat als we iets aan de accommodatie willen veranderen, dat verzoek 
door SEBAP moet worden ingediend. Bovendien wordt uitbreiding van de keuken niet 
goedgekeurd, omdat in de MFR al een keuken aanwezig is en de gemeente niet elkaar 
beconcurrerende voorzieningen ziet gerealiseerd. 
Conclusie standpunt gemeente Schagen: Petten, los het zelf maar op. 
 
Op 8 oktober is een bijeenkomst met onze vrijwilligers georganiseerd. Dit omdat vanuit het 
bestuur van SEBAP aan een aantal van onze vrijwilligers onduidelijke mededelingen en 
beschuldigingen werden geuit over plannen van ons bestuur. Zij vroegen daarom ons om 
opheldering. Wij hebben in die bijeenkomst volledige informatie verstrekt. Onze 
verbouw-plannen zijn uitvoerig gepresenteerd en we hebben het verloop van de 
onderhandelingen medegedeeld. Alle aanwezige vrijwilligers waren zeer verontwaardigd over 
het standpunt van SEBAP en steunden onverdeeld het standpunt van het DOP-bestuur. Ze 
gaven aan dat in het uiterste geval zij zich niet meer als vrijwilliger beschikbaar willen 
stellen. Afgesproken is dat het DOP-bestuur binnenkort zich beraad over de mogelijke 
vervolgstappen. Met als uitgangspunt trachten te voorkomen, dat de ouderen in Petten de 
dupe worden van de opstelling van SEBAP, maar met behoud van de gezamenlijk 
vastgestelde uitgangspunten. We hebben daarop ook onze bezoekers over dit verschil van 
mening geïnformeerd. Ook hier waren velen verontwaardigd over het standpunt van SEBAP. 
 
Op 6 november ontvingen we een voorstel van de voorzitter van de Dorpsraad Petten om 
bij het conflict tussen SEBAP en DOP als mediator op te treden. Zij stelde voor het 
medebestuurslid Yvonne van Amelsvoort dit te laten uitvoeren. Zij is opgeleid als mediator. 
Het DOP-bestuur heeft daar direct positief op gereageerd en dit de mediator doorgegeven. 
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13 november kregen we van de mediator bericht, dat SEBAP ook heeft bericht dat ze aan                
deze bemiddeling willen deelnemen. Zij zal ons binnenkort aangeven wanneer een           
gezamenlijk gesprek met beide besturen kan plaatsvinden. 
 
Op 20 november hebben de voorzitter en de secretaris een intakegesprek met de mediator              
gehouden. Zij heeft ook afzonderlijk met het bestuur van SEBAP een voorgesprek gehouden. 
 
Op 6 december hebben we met vertegenwoordigers van de besturen van SEBAP en DOP              
met de mediator om tafel gezeten. Om overeenstemming te kunnen bereiken over het             
realiseren van verbouw van het DOP-gebouw is na discussie het volgende afgesproken: 
 
1 SEBAP en DOP gaan samen de plannen voor de verbouwing oppakken. DOP stuurt             

daarvoor de tekeningen en de onderbouwing aan SEBAP en zal vragen of Erik Stam              
beschikbaar is om toelichting te geven, richtdatum januari 2020. 

 
2 Het Beheer van de verhuur van de DOP wordt door SEBAP vanaf 1 april 2020               

overgenomen tot in ieder geval 1 januari 2021. De beheerder (Marcel) van SEBAP             
krijgt gerichte opdrachten. Sylvia Klok is administratief aanspreekpunt. SEBAP plaatst          
het rooster van bezetting vanaf 1 april op hun website. Na een half jaar (eind 2020)                
wordt deze werkwijze geëvalueerd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.: 16. Perspectief geplande uitbouw van het DOP-gebouw 
 
We hebben de uitkomst van dit overleg via een Nieuwsbrief aan onze vrijwilligers bekend              
gemaakt. De daaropvolgende bijeenkomsten zijn onze bezoekers hierover ook geïnformeerd. 
 
Op basis van de gemaakte afspraken is afgesproken, dat we in januari 2020 het overleg over                
verbouw van het DOP-gebouw met de architect in aanwezigheid van vertegenwoordigers van            
het bestuur van SEBAP hervatten. 
Daartoe is eind december de datum van 16 januari afgesproken om met de architect in               
aanwezigheid van vertegenwoordigers van het SEBAP-bestuur bijeen te komen. Daarbij          
zullen we nagaan wat nodig is om het verbouwplan van het DOP-gebouw definitief te              
maken, zo nodig de begroting bijstellen om dit definitieve voorstel aan de gemeente te              
kunnen indienen, een bouwvergunning aanvragen en actie nemen om aanvragen te doen            
uitgaan om ontbrekende gelden te verkrijgen. 
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9. Bestuur en activiteiten van het bestuur DOP 
 
Wilma Zee heeft eind 2018 aangegeven om gezondheidsredenen te moeten stoppen als 
penningmeester DOP. We hebben daarvoor begrip getoond. We moeten daarom helaas 
afscheid van haar nemen. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar inzet de afgelopen 
5 jaar. Wilma heeft aangegeven deze taak te blijven uitvoeren totdat we een opvolger 
hebben gevonden. Ze heeft haar opvolger, Carla Starink, uitvoerig op deze taak voorbereid 
en in de bestuursvergadering van 25 juni hebben we met veel dankwoorden en een groot 
bloemstuk afscheid van Wilma genomen en Carla van harte welkom geheten. 
 
Het bestuur is in 2019 als volgt samengesteld: 
 
Connie Kleimeer Voorzitter 
Karel Adema Secretaris 
Carla Starink Penningmeester 
Renze Engelkes Bestuurslid 
Johan Beukers           Bestuurslid 
 
Het bestuur is in 2019 6 maal bijeengekomen, te weten op: 
 
✔ 17 januari 
✔ 6 maart 
✔ 26 maart 
✔ 25 juni 
✔ 20 augustus 
✔ 31 oktober 
 
Van elke bestuursvergadering is een verslag en een actiepuntenlijst opgesteld. 
Het bestuur is dit jaar veelvuldig bijeengekomen om uitbreiding van het DOP-gebouw 
trachten te realiseren. Zie hiervoor hoofdstuk 8. 
Het rooster voor inzet van de vrijwilligers is ook in 2019 door Nienke Klant verzorgd. 
 
In 2019 zijn naast de bestuursvergaderingen de volgende overleggen of acties uitgevoerd: 
 
a). 12 maart was de sinds 1 januari in functie getreden gebiedscoördinator van de 

gemeente Schagen, Guido Schipper, op de Algemeen Ledenvergadering van de 
Dorpsraad Petten aanwezig. De voorzitter heeft daarbij met hem afgesproken dat hij 
voor een kennismakingsbezoek maandagmorgen 25 maart het DOP bezoekt. 
Afgesproken is dat bezoek in de Sportflits kenbaar te maken. Er waren die ochtend 25 
bezoekers in het DOP aanwezig, een aantal speciaal voor zijn bezoek. Helaas kwam de 
heer Schipper niet opdagen. Telefonische informatie leverde op, dat dit tijdstip hem 
slecht uitkwam en hij dit als een vrijblijvende afspraak zag. Dit viel vooral bij de 
bezoekers die hier speciaal voor waren gekomen erg slecht en gingen daarom boos 
weer huiswaarts. De voorzitter heeft daarop per mailbericht ook de burgemeester 
geïnformeerd. Daarop is een nieuwe afspraak gemaakt. 

 
b). Maart 2019. Het Rode Kruis heeft wegens herziening van hun activiteiten 

aangegeven dat zij volgend jaar stoppen met de handwerkclub. In onze 
bestuursvergadering van 31 maart is besloten, omdat hier ook veel ouderen dankbaar 
gebruik van maken, dat het DOP ingaande 1 januari 2020 het beheer en de kosten van 
de Handwerkclub overneemt. 
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c). Maandag 1 april heeft de gemeentelijke gebiedscoördinator de heer Schipper het           
DOP bezocht. Hij maakte daarbij als eerste uitvoering zijn verontschuldigingen dat hij            
bij de vorige afspraak niet was komen opdagen. Daarna lichte hij zijn functie nader toe               
en beantwoorde vragen. Er waren 18 bezoekers aanwezig. 
Daar kwam ook aan de orde, dat men teleurgesteld is over het feit dat men van de                 
Dorpsraad weinig hoort of ziet. De intussen afgetreden voorzitter Joke Kruit was ook             
vrijwilliger bij het DOP. Zij bracht in het DOP regelmatig verslag uit over wat er zich in                 
het dorp afspeelt. 1x in de 6 weken kwamen de zaken die men wilde bespreken aan de                 
orde. Bovendien schreef ze wekelijks een stukje in de Sportflits (ook al was er niets te                
melden). Maar ze kan nu als wethouder niet meer als vrijwilliger functioneren. 
De huidige voorzitter heeft deze activiteiten niet overgenomen. 
De meeste van onze bezoekers komen niet naar de Dorpsraadvergadering in de MFR,             
omdat men in donker niet graag langs de weg daar naartoe gaat. De voorzitter heeft               
deze zorgen aan de huidige voorzitter van de Dorpsraad doorgegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 17: Op 27 
februari was het 
DOP vol bezet met 
21 bezoekers 
tijdens de 
maaltijd van 
Tafeltje Dekje 

 
d). Maandagavond 1 april hebben de voorzitter en de secretaris desgevraagd in de            

sporthal in Schagerbrug een bijeenkomst van de Dorpsraad Schagerbrug bijgewoond. 
Die overwegen ook een DOP op te richten. De voorzitter heeft daar toelichting             
verstrekt op de wijze waarop het DOP in Petten is ontstaan en opereert. 

 
e). Donderdag 11 april heeft ons bestuur om 15.00 uur in het DOP-gebouw met             

wethouder Sigge van der Veek een overleg gehouden. Daarbij hebben we onze            
verbouwplannen met kostenraming van het DOP-gebouw aangeboden. 
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Vanuit de gemeente was daar ook mevrouw van IJzendoorn bij aanwezig. De            
wethouder heeft toegezegd deze plannen aan het college te zullen voorleggen. (Zie            
ook hoofdstuk 8). 

 
f). In April heeft Starlet de voorzitter gemeld dat ze overwegen het aantal spreekuren in 

het DOP terug te brengen. Dit omdat het aantal patiënten terugloopt. Ze stellen voor 
om vanaf 1 mei a.s. alleen op maandagmorgen van 08.45 tot 09.45 uur open te gaan. 
De voorzitter heeft deze informatie aan SEBAP gemeld, omdat SEBAP met Starlet een 
contract over tijden en kosten heeft afgesloten. Intussen bleek dat binnen Starlet nog 
discussie gaande is hoe ze hun tijden willen aanpassen. Mogelijk blijven ze behalve op 
maandag ook nog op vrijdag komen. We wachten hun besluitvorming af. 

 
g). Vrijdag 12 april heeft de voorzitter van de Dorpsraad het DOP bezocht en vragen 

beantwoord. Ze heeft beloofd eenmaal per kwartaal langs te komen en ze schrijft ook 
eenmaal per kwartaal een stukje in de Sportflits. Omdat er een duidelijke wens bestaat 
dat de Dorpsraad de inwoners veelvuldiger via de Sportflits van informatie voorziet zal 
de Dorpsraad worden gevraagd of een ander bestuurslid dit kan verzorgen. 

 
h). Donderdag 18 april heeft de secretaris de bijeenkomst van de uitreiking van het 

eerste exemplaar van het VVV-informatiemagazine 2019 bijgewoond. Dit initiatief van 
”Holland boven Amsterdam” en de ”OFS” en opgesteld door Great Vakantiehuizen, 
werd aan wethouder Joke Kruit bij Fred’ s verhuur aan de Fok in Schagen uitgereikt. 
Daar was ook een foldermarkt aan verbonden. Dit jaar waren de meeste folders al 
bezorgd, de overige hebben we bij Great Vakantiehuizen aan de Belkmerweg 
opgehaald. De secretaris heeft daarbij verzocht dit jaar na het seizoen nog een 
bijeenkomst van de I-Points te organiseren. (Zie ook hoofdstuk 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 18. Op 5 juni informeert wijkagent Eline Berlijn de bezoekers over de 
gevaren van babbeltrucs 
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i). Eind april heeft Starlet aangegeven dat ze vanaf 1 mei alleen op de maandag- en 
vrijdagmorgen opengaan. De openstelling van de woensdagmorgen komt te vervallen. 
SEBAP heeft daarop ons een aangepast contract met Starlet toegezonden. 

 
j). Woensdag 15 mei heeft de nieuwe wijkagent Eline Berlijn het DOP voor een 

kennismaking bezocht. Het blijkt dat vooral oudere bewoners vaker het slachtoffer van 
babbeltrucs zijn, ook in Petten. Ze wil dat graag nader toelichten. 

 
k). Op woensdag 5 juni heeft ze daarover een presentatie van anderhalf uur gehouden. 

Dit werd door zo’n 20 bezoekers bezocht. Eline Berlijn gaf op een erg begrijpelijke 
wijze, ondersteund met lichtbeelden, een uiteenzetting welke gevaren die babbeltrucs 
kunnen opleveren. Ook gaf ze tips over andere vormen van misbruik die speciaal 
senioren kunnen overkomen en hoe men zich daartegen kan wapenen. Haar 
presentatie werd veelvuldig onderbroken door ervaringen die bezoekers hadden 
opgedaan. Mede daardoor werd het een zeer levendige en leerzame bijeenkomst. Eline 
Berlin gaf aan dat het belangrijk is dat de politie altijd bericht krijgt wanneer zich een 
verdacht geval heeft voorgedaan, ook al is er uiteindelijk niets gebeurt. Dan kan de 
politie waarschuwen en daardoor mogelijk elders problemen voorkomen. 
Alle bezoekers kregen van haar een uitgebreide brochure met veel tips over veiligheid 
voor senioren. De voorzitter sloot deze bijeenkomst af en dankte haar voor haar inzet 
met een bos bloemen. Foto’s van deze bijeenkomst zijn op de site geplaatst. 

 
l). Zondag 9 juni, 1e Pinksterdag tijdens de Pinkstermarkt, zijn veel boeken verkocht. 

Hoewel de zaterdag ervoor het erg slecht weer was, was deze zondag de zon er al 
vroeg bij. Daarna liep het dorp dan ook weer snel vol met veel bezoekers. 

 
m). Zondag 21 juli hebben de vrijwilligers tijdens de actie ”Petten Ruimt Op” weer 

boeken verkocht. Er is daarbij voor € 80.- aan boeken verkocht. Dit was weer 
voldoende om de voorbereidingen voor de brunch door te zetten. Door deze verkoop 
was het aantal boeken fors geslonken en deden de dames een oproep om weer nieuwe 
boeken bij de DOP in te leveren. Daarop werden snel weer veel boeken ingeleverd. 

 
n). 22 juli werd de voorzitter gebeld door mw. Marloes Bosselaar, functionaris 

Gezondheidsbevordering GGD Hollands Noorden. Zij had haar naam en 
telefoonnummer van de gemeente Schagen gekregen. Zij verzocht bij ons een 
workshop positieve gezondheid te mogen organiseren. Dit betreft een workshop 
Positieve Gezondheid voor zowel bewoners als vrijwilligers. De voorzitter heeft 
aangegeven daaraan mee te willen werken. 
Nadat ze in september een eerste workshop hebben uitgevoerd sturen ze ons de 
definitieve informatie toe, die vervolgens verspreid kan worden in het DOP en via de 
lokale krant (Sportflits). Meer informatie over Positieve Gezondheid is te vinden op 
www.iph.nl. 

 
o). Zondag 20 oktober hebben we met een aantal DOP-vrijwilligers in de kerk (die de 

gemeente daartoe beschikbaar stelde) de ontvangst van de deelnemers van de kermis 
wandel- en hardloopwedstrijd georganiseerd. We hebben het meubilair uit het DOP 
tijdelijk naar de kerk gebracht. Er werd hier druk gebruik van gemaakt. Er werden ruim 
honderd bezoekers van een natje en droogje voorzien. De organisatie was erg blij met 
onze inzet. Deze actie heeft ons een voordelig saldo van € 122,75 opgeleverd. 
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p). Maandag 21 oktober organiseerde het DOP, ook in de kerk waar ons meubilair met 
toebehoren nog aanwezig was, de traditionele stamppottenmaaltijd tijdens de kermis. 
Dit wordt jaarlijks door Lena Kuiper georganiseerd. 
Ook dit was een groot succes. 
Er waren 27 deelnemers die hier met veel plezier aan deelnamen. 
Foto’s van de bijeenkomsten van 20 en 21 oktober zijn op onze site geplaatst. 

 
q). 13 november heeft de GGD Hollands Noorden, afdeling Gezondheidsbevordering, een          

workshop in het DOP gehouden over Positieve Gezondheid voor inwoners. 
De dames Lizzy van der Kooij en Marloes Bosselaar hebben deze workshop verzorgd.             
Er waren 18 bezoekers aanwezig. Iedereen werd van een naamkaartje voorzien en            
men werd regelmatig om hun mening gevraagd. Soms moesten ze met hun tweeën             
een antwoord op gestelde vragen voorbereiden. 
De vooraf bestaande scepsis over dit gebeuren verdween gedurende de voortgang           
geleidelijk en werd op het eind algemeen als positief ervaren. Een slotconclusie daarbij             
was, dat wil dit voornemen slagen, dat vooral van de persoonlijk inzet zal afhangen. 

 
r). 18 december heeft supermarkt de Spar de bezoekers van het DOP op een             

kerstontbijt getrakteerd. Roger en Susanne Moonen, eigenaren van de Spar, hadden           
zorgvuldig uitgebreide schalen voorbereid en op tafel gezet. Koffie en thee werd vanaf             
half tien geserveerd en ook frisdranken waren volop aanwezig. Het DOP was vol bezet. 
De bezoekers waren vol lof over het aangebodene en dankten de heer en mevrouw              
Moonen met een applaus. Deze gaf daarop aan dit gezien het succes dit volgend jaar               
graag weer te willen herhalen. 
De Schager Courant en de Omring Express schonken de volgende dag op hun             
voorpagina’s met grote foto’s hier volop aandacht aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb.: 19. Op 18 december tracteerden Roger en Susanne Moonen van de 
Spar de DOP-bezoekers op een kerstontbijt 
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10. Bezoekersaantallen DOP 
 
Ook in 2019 hebben we weer meer bezoekers dan vorige jaren mogen verwelkomen. We 
kunnen spreken van een gestage toename van het bezoekersaantal. Daar zijn we erg blij 
mee. 

 
 
Afb. 20. Grafiek bezoekersaantallen DOP 2013 t/m 2019 
 
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 
 
Het totaalaantal bezoekers in 2018  2.443 
 
Het totaalaantal bezoekers in 2019  2.641 
 
Totaal           12.800 
 
Het aantal bezoekers groeit nog steeds. Dit is vooral te danken aan de prettige omgeving en 
de goede sfeer die DOP-bijeenkomsten biedt. De aanwezigheid van het terras, waar men bij 
mooi weer graag zit, is ook erg uitnodigend. Daar kon dit jaar door het prachtige zomerweer 
meermaals gebruik van worden gemaakt. Onze inspanningen blijven er daarom op gericht 
een zo prettig mogelijk sfeer te creëren en te behouden. 
Door de geleidelijke toename van het aantal bezoekers wordt soms de beschikbare ruimte al 
te klein om alle bezoekers goed te kunnen ontvangen. Zie ook hoofdstuk 8. 
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11. Financiën DOP 
 
Belangrijke inkomstenbron is de uitgifte van consumptiekaarten. Een consumptie kost € 1,-, 
één kaart kost € 5, - en is goed voor 6 kopjes koffie of thee. Daarnaast worden meest 
kleinere bedragen aan sponsorgelden ontvangen. Hiermee worden koffie en thee met 
toebehoren en eenmalige gebruiksartikelen ingekocht. 
De vrijwilligers deponeren het ingevulde formulier met het aantal bezoekers etc. na elke 
bijeenkomst in een enveloppe in een speciale brievenbus in het DOP-gebouw. De 
penningmeester verwerkt deze opgaven in periodieke overzichtsstaten. 
De toename van het aantal bezoekers beïnvloedt het kassaldo positief. 

Afb. 21. Consumptiekaart DOP, goed voor zes consumpties 
 
DOP betaalt aan SEBAP huur voor gebruik van het DOP-gebouw. Voor de financiering vraagt 
DOP bij de gemeente Schagen subsidie aan. De eerste jaren bedroeg dat € 2.700, -. 
Voor 2018 € 2.200, -. In juni hebben we een subsidieverzoek voor het jaar 2019 ingediend. 
Deze kon vanwege toegenomen inkomsten tot € 2.000, - worden beperkt. 
We hebben eind december bericht ontvangen dat de subsidie voor 2020 is toegekend. 
 
Op 25 juni is het penningmeesterschap van Wilma Zee overgedragen aan Carla Starink. 
Zie hiervoor ook hoofdstuk 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 22. Op 24 juli 
trakteerde de Spar 
Petten alle 
bezoekers ter 
afkoeling op een 
ijsje 
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12. Conclusies en aanbevelingen 
 
We hebben in 2019 onze activiteiten met succes kunnen vervolgen en hebben opnieuw weer 
meer bezoekers mogen verwelkomen. Het bestuur van het DOP bevordert dat zo veel 
mogelijk personen uit de doelgroep onze reguliere bijeenkomsten 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 weer nieuwe bezoekers ons weten te vinden en na een 
eerste bezoek regelmatig terugkomen. 
Het DOP vervult daarmee een belangrijke sociale rol in het dorp. 
 
We hebben ook dit jaar het ontvangen van VVV-bezoekers voortgezet. ”De Ondernemers 
Federatie Schagen” (OFS) en ”Holland boven Amsterdam” (HBA) hebben ons ook in 2019 
daarbij ondersteund. We hebben van hen de toezegging, dat hun ondersteuning ook in 2020 
wordt vervolgd. 
 
Het uitlenen van boeken blijft erg succesvol, reden om dat volop te continueren. 
 
De ondersteuning door vrijwilligers is van zeer groot belang voor het welslagen van onze 
activiteiten. We trachten onze dank daarvoor zo goed mogelijk uit te dragen. 
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 VVV-gasten ontvangen 
en van informatie voorzien. Het bestuur houdt daarbij goed in de gaten, dat dit alles voor de 
vrijwilligers uitvoerbaar blijft. Daarvoor is het beslist nodig dat bij iedere openstelling 
minimaal twee vrijwilligers aanwezig zijn. 
Er zijn gelukkig steeds voldoende vrijwilligers beschikbaar. 
 
We hebben dit jaar veel tijd besteed aan onderzoek naar de mogelijkheid het nu soms al te 
klein wordende gebouw te vergroten en dan ook hier meer activiteiten te organiseren. 
Daarbij komt met stip de wens naar voren gezamenlijke maaltijden te verzorgen. De brunch 
en andere georganiseerde maaltijden tonen aan dat dit zeer gewaardeerd wordt. 
De eigenaar van het gebouw stemt in met mogelijke vergroting van het DOP-gebouw, maar 
heel onverwacht stelde de verhuurder, SEBAP, zich hier zeer negatief tegenover op. Dat was 
een forse tegenslag. 
Dit heeft de voortgang sterk vertraagd, maar in december is na een bemiddelingsinitiatief 
van de Dorpsraad op voorwaarden overeenstemming bereikt dit traject te vervolgen. 
 
We hopen daarom volgend jaar een afgerond plan te kunnen presenteren en hiervoor de 
benodigde toestemmingen en gelden voor verbouw te verkrijgen. 
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13. Vrijwilligers DOP 2019 
 
Jan Beek 

Mary Beek 

Nico Beerse 

Nelly van de Berg 

Ineke Berkhof 

Bertus Blekendaal 

Cathrien Blekendaal 

Ans Boerdijk 

Ella Dammer 

Anneke Heijnen 

Mary de Jong  

Janny Kistemaker 

Nienke Klant 

Willy Kleimeer 

Inge Kooy 

Martin de Rooy 

Margriet Schermer 

Jenny van de Sigtenhorst 

Cees Tesselaar 

Heidi Tromp 

Toos van de Vuurst 

Rob Waage 
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