
 
 



 
  

 
 



Inhoudsopgave 
1. Voorwoord……………………………………………………………………………………..Pag. 4 
 

2. Activiteiten in het DOP-gebouw in 2020 ……………………………………………Pag. 5 
 

3. Eigen bibliotheek in het DOP…………………………………………………………….Pag. 7 
 

4. Ontvangen VVV-gasten………………………………………………………………….. Pag. 8 
 

5. Website DOP Petten………………………………………………………………………..Pag. 9 
 

6. Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur (VOA) …………………………………………….Pag. 10 
 

7. Overige activiteiten……………………………………………………………..………….Pag. 11 
 

8. Uitbreiding DOP-gebouw………………………………………………………………….Pag. 12 
 

9. Bestuur en activiteiten DOP-bestuur in 2020……………………………………..Pag. 16 
 

10. Bezoekersaantallen DOP………………………………………………………………….Pag. 20 
 

11. Financiën DOP………………………………………………………………………………..Pag. 21 
 

12. Conclusies en aanbevelingen……………………………………………………………Pag. 22 
 

13. Vrijwilligers DOP 2020……………………………………………………………………..Pag. 23 
 
Afbeeldingen: 
 
Afb.1 Bijeenkomst 17 februari in het DOP-gebouw …………………………………….Pag. 6 
 

Afb.2 Kaart van Studio Klaproos 26 maart 2020………………………………….........Pag. 6 
 

Afb.3 Bijeenkomst DOP Petten 1 februari 2020.………………….………………………Pag. 7 
 
Afb.4 Dankzij de gemeente mochten we de leegstaande kerk gebruiken….…..Pag. 8 
 

Afb.5 Bovenbalk website www.doppetten.nl….............................................. Pag. 9 
 

Afb.6 Rooster van bezetting DOP-gebouw van de maand februari 2020………..Pag. 9 
 

Afb.7 In de kerk konden we de onderlinge afstand van 1½ m aanhouden…... Pag.10 
 

Afb.8 Huidig DOP-gebouw wordt gezien het toenemend bezoek te klein ………Pag.12 
 

Afb.9 Perspectief geplande uitbouw van het DOP-gebouw…………………..………Pag.14 
 

Afb.10 Plattegronden DOP-gebouw juni 2020……………….…..……………………Pag.15 
 

Afb.11 Op 21 september trakteerde onze vrijwilligster Ildi………………………….Pag.17 
 

Afb.12 Tante Lena Kuiper viert haar 93e verjaardag op 6 juli 2020 in de kerk..Pag.19 
 
Afb. 13 Grafiek bezoekersaantallen DOP 2013 t/m 2020……………………….…….Pag.20 
 

Afb.14 Consumptiekaart DOP, goed voor zes consumpties.………………………….Pag.21 
 

Afb.15 Hier ziet iedereen met smart weer naar normaal uit…………………………Pag.21 

 

3 



1. Voorwoord 

 
Ook voor het Dorps Ontmoetings Punt Petten (DOP) was 2020 een heel bijzonder jaar. Op 
16 maart moesten we onze bijeenkomsten vanwege Corona stoppen. Maar vanaf 3 juni 
mochten we van de gemeente naar de kerk. Daar konden we met in acht name van alle 
voorzorgsmaatregelen onze bijeenkomsten vervolgen. Daar werd weer druk gebruik van 
gemaakt. Alle overige activiteiten moesten we helaas afzeggen. 
In november moesten we nogmaals twee weken stoppen. De strengere maatregelen op 15 
december golden niet voor ons, omdat eerder was gebleken, dat gebrek aan contact bij 
meerdere ouderen veel eenzaamheid veroorzaakt. 
 
Vanaf 1 januari hebben we het beheer van de Handwerkclub overgenomen. Dit omdat het 
Rode Kruis die taak had afgestoten. De deelnemers waren erg blij met deze overname. 
 
Onze penningmeester gaf dit jaar aan, dat ze deze taak toch als een te zware belasting 
ervoer. Deze taak is daarom per 11 december overgedragen. Zie hoofdstuk 9. 
 
Voor toeristen was onze nieuwe locatie in de kerk wat moeilijk te vinden, maar desondanks 
hebben we ook dit jaar tijdens openingsuren 134 gasten wegwijs kunnen maken. 
 
We begonnen dit jaar, na succesvolle bemiddeling door de Dorpsraad, enthousiast met 
SEBAP ons verbouwplan verder uit te werken. Maar Corona maakte een tijdelijke stop 
noodzakelijk. 
Geheel onverwacht stuurde SEBAP 19 juli een eigen sterk verkleind plan voor verbouwing 
van het DOP-gebouw naar de gemeente. We hebben vooraf aangegeven dat dit plan voor 
ons niet acceptabel is, want we moeten dan onze huidige activiteiten sterk inperken. 
We moesten echter met verbijstering ervaren dat de verantwoordelijke wethoudster 
bemiddeling door oud-wethouder Ben Blonk afwees, het plan van SEBAP liet verbeteren en 
vervolgens een uitgebreid onderzoek opstart voor onderzoek naar verbouwmogelijkheden. 
Daarbij wordt het plan van SEBAP als 1e optie aangemerkt. 
In hoofdstuk 8 is het gehele verloop van deze ontwikkeling uitvoerig toegelicht. 
 
Eind december meldt de gemeente, dat de kerk is verkocht. We moeten die binnenkort 
ontruimen. Zolang coronatijd duurt moeten we dus onze bijeenkomsten weer stopzetten. 
 
Onze voorstellen voor uitbreiding van opvang en begeleiding van ouderen in Petten heeft dit 
jaar moeten plaatsmaken voor toenemende dreiging van beperking van onze huidige taken. 
Onze bezoekers en de rond 30 vrijwilligers DOP moeten helaas vaststellen, dat voortbestaan 
van het DOP Petten op het spel staat. 
Zie ook onze website www.doppetten.nl onder ”Bestuur, submenu ”Verbouw DOP-gebouw”. 
 
Bijgaand jaarverslag geeft een gedetailleerd overzicht van al onze activiteiten in 2020. 
 
Bestuur DOP. 
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2. Activiteiten in het DOP-gebouw in 2020 
 
We zijn ook dit jaar gestart met het organiseren van bijeenkomsten in het DOP-gebouw op 
maandag -, woensdag - en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
Zoals in het voorwoord aangegeven hebben we vanaf 16 maart onze bijeenkomsten tot aan 
3 juni vanwege de coronamaatregelen moeten opschorten. Dat was voor veel van onze vaste 
bezoekers een grote teleurstelling. Sommigen hadden het daar erg moeilijk mee. 
 
Maar gelukkig konden we vanaf 3 juni, dankzij de medewerking van de gemeente, voor het 
organiseren van onze bijeenkomsten in de kerk terecht. Daar was voldoende ruimte om met 
in acht name van alle corona-voorwaarden bijeen te komen. Dit met een maximum van 30 
personen. Per bijeenkomst zijn twee vrijwilligers aanwezig die de ontvangst van de gasten 
en de koffie - en thee-verstrekking verzorgen. Later zijn ook mondkapjes ingevoerd voor 
zover we niet een vaste plek aan tafel hebben ingenomen. 
Het bezoekersaantal per ochtend kwam weer snel op het oude peil terug. In november 
moesten we nog twee weken sluiten, te weten van vrijdag 6 november t/m 18 november. 
De strengere maatregelen op 15 december golden niet voor ons, omdat eerder was 
gebleken, dat gebrek aan contact bij meerdere ouderen erg veel eenzaamheid veroorzaakt. 
 
Het totaal aantal bezoekers viel dit jaar door deze tijdelijke noodzakelijke onderbrekingen en 
door het feit dat we geen andere activiteiten konden organiseren lager uit. Maar ondanks de 
coronadreiging werden onze bijeenkomsten door veel bezoekers bezocht. Ook konden we 
steeds voldoende vrijwilligers bereid vinden deze bijeenkomsten te helpen organiseren. 
Maar alle overige activiteiten moesten we afzeggen. 
 
De Vrijwillig Onafhankelijke Adviseur (VOA) heeft ook dit jaar weer meerdere personen 
kunnen ondersteunen. 
Zie hoofdstuk 6. 
 
Het gratis uitlenen van boeken is, toen we vanaf maart niet meer in het DOP-gebouw terecht 
konden, toch deels doorgegaan. Bezoekers konden tijdens het spreekuur van Starlet op 
maandag en vrijdag tussen 08.00 en 9.30 uur boeken ruilen of melden zich vooraf en 
konden dan onder begeleiding weer hun boeken in het DOP-gebouw inleveren en nieuwe 
boeken meenemen. Daar werd regelmatig gebruik van gemaakt. 
Zie hoofdstuk 3. 
 
Ook dit jaar hebben we ondanks alle beperkende maatregelen toch weer 134 VVV-gasten 
met succes wegwijs kunnen maken. 
Zie hierover hoofdstuk 4. 
 
Het bestuur heeft dit jaar na maart veelal vanuit de thuissituaties veel tijd besteedt aan 
overleggen om te trachten de bijeenkomsten zo veel als mogelijk voort te zetten. En ook de 
perikelen bij het uitwerken van ons verbouwplan van het DOP-gebouw eiste veel tijd. 
 
Door bemiddeling van de Dorpsraad Petten is de afspraak gemaakt om ons ontwerp voor 
verbouw van het DOP-gebouw gezamenlijk verder uit te werken en dan aan het college van 
B&W aan te bieden. Het was voor ons bestuur een grote teleurstelling dat het bestuur van 
SEBAP deze afspraak volledig onverwacht eenzijdig heeft verbroken. 
Ze hebben een eigen plan met minimale verbouwing aan het college voorgelegd. Dit terwijl 
wij hun plan vooraf volstrekt onaanvaardbaar hebben verklaard. En dat vervolgens de 
wethoudster het SEBAP-plan liet verbeteren, terwijl overleg met ons werd afgewezen. 
 
Voor uitvoerige toelichting zie hiervoor hoofdstuk 8. 
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Afb. 1. Bijeenkomst 17 februari in het DOP-gebouw. We maakten ons al klaar om 
dit seizoen weer diverse speciale bijeenkomsten te organiseren. 
 

Afb. 2. Op 26 maart ontvingen we van Studio Klaproos deze kaarten om bij onze 
vaste bezoekers en vrijwilligers te bezorgen. Dit was bedoeld om ze in deze 
moeilijke en voor velen eenzame tijd een teken van medeleven aan te reiken. 
Dat leverde vele positieve reacties op. 
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3. 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. Dit omdat er een grote variëteit van 
boeken is ontstaan waar veel vaste bezoekers zeer regelmatig gebruik van maken. 
 
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 inleveringstop worden afgekondigd en worden bij bijzondere gelegenheden 
boeken voor verkoop aangeboden. 
 
Maar ook deze activiteit werd vanaf 16 maart bemoeilijkt, omdat we geen gebruik meer van 
het DOP-gebouw konden maken. Dit omdat het daar onmogelijk is om bij de aantallen 
bezoekers die wij ontvangen het daar niet mogelijk is een onderlinge afstand van 1½ aan te 
houden. 
Tijdens openingsuren van Starlet en ook na afspraak konden we regelen dat bezoekers 
onder begeleiding in het DOP-gebouw hun boeken konden inleveren en nieuwe boeken 
meenemen. 
Daar werd in toenemende mate gebruik van gemaakt. 
 
Dit bewijst dat de eis van SEBAP, dat het uitlenen van boeken vanuit het DOP-gebouw door 
het DOP moet worden beëindigd, volledig tegen het belang van ouderen ingaat. 
 
Dus de gebruikelijke verkoop van boeken tijdens de Pinkstermarkt en ook tijdens de actie 
”Petten Ruimt” zijn niet doorgegaan. 
 
Daardoor kon dus ook de traditionele brunch die we elke zomer organiseren en die bekostigd 
wordt uit de inkomsten van de verkoop van boeken niet doorgaan. 

Afb. 3. Bijeenkomst DOP Petten 1 februari 2020, zoals vaak vol bezet. We hadden 
toen nog geen idee dat we de volgende maand hier niet meer terug konden 
komen. 
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4. Ontvangen VVV - gasten 
 
De Ondernemers Federatie Schagen (OFS) zorgt, in nauwe samenwerking met ”Holland 
boven Amsterdam”, dat we worden voorzien van het benodigde foldermateriaal en andere 
benodigde zaken die nodig zijn voor het informeren van VVV-gasten. 
Maar toen we begin maart bezig waren ons weer gereed te maken VVV-gasten ook dit jaar 
weer goed te kunnen ontvangen en daarvoor het nodige actuele foldermateriaal te 
verzamelen moesten we het DOP-gebouw vanwege de corona-maatregelen verlaten. 
 
Maar zodra we onze bijeenkomsten in de kerk konden voortzetten hebben we daar ook 
aanwezige folders mee naar toe gehaald. Hoewel in het begin er nog weinig toeristen waren 
kwam de toeloop daarvan richting de zomer toch weer goed op gang. 
Het bleek voor hen wat lastiger ons in de kerk te vinden, maar desondanks konden 
geleidelijk aan steeds meer VVV-gasten ons daar bezoeken en konden we ze op de 
gebruikelijke wijze wegwijs maken. 
 
In totaal hebben we minder VVV-gasten dan gebruikelijk ontvangen, maar toch nog 134 
gasten mogen verwelkomen en hen van de gewenste informatie voorzien. 
”Holland Boven Amsterdam” heeft dit jaar in samenwerking met de Ondernemers Federatie 
Schagen, zich vooral gericht op digitale informatievoorziening. Met hun nieuwsbrieven 
houden zij ons regelmatig op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in onze regio. 
 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 
- Help de Horeca. 
- Nominatie fiets- en wandelroutes van het jaar. 
- ANWB-campings van het jaar. 
- De Holland boven Amsterdam-database en livegang van de beeldbank. 

Afb. 4. Dankzij medewerking van de gemeente konden we vanaf 3 juni de 
leegstaande kerk gebruiken. Daarom werd het mogelijk de bijeenkomsten van 
het DOP van 3 maal per week te vervolgen. 
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5. Website DOP Petten 

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

Afb. 5. 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. 
 
Tot 1 april 2020 hebben we als gebruikelijk de afspraken voor verhuur van het DOP-gebouw 
bijgehouden. 
Vanaf dat moment is dit, zoals bij de bemiddeling door de Dorpsraad was overeengekomen, 
door SEBAP overgenomen. 
 
Zie voor uitleg van de redenen daarvan hoofdstuk 8. 

Afb. 6. Rooster van bezetting DOP-gebouw van de maand februari 2020. 
 
Op de pagina ”FOTOALBUM” van onze website zijn diverse foto’s opgenomen. 
Daar staan ook enkele actuele foto’s en filmpjes die we in 2020 hebben opgenomen. 
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6. 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 wijze van inzet. 
 
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 ook dit jaar een druk jaar voor de VOA. 
Hierbij samengevat de werkzaamheden van de VOA in 2020: 
 
● 50x telefonisch contact met zorgaanvragers en diverse instanties in de zorg. 
● 48 uur ziekenhuisbezoeken en dergelijke. 
● 6 maal (totaal 9 uur) bijeenkomsten Wonen Plus Welzijn bijwonen over o.a. ervaringen 

uitwisselen, cursussen bijwonen, bezoek aan wooncomplexen t.b.v., advisering 
cliënten aan WPW. 

● 10 maal spreekuur in het DOP gehouden. 
 
Regelmatig worden er tijdens de reguliere koffieochtenden vragen gesteld en wordt naar 
aanleiding daarvan contact opgenomen met zorginstellingen en dergelijke. 
Meer informatie over de VOA is op de homepage van onze site te vinden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.7. In de ruime kerk konden we de 
onderlinge afstand van 1½ m 
aanhouden en goed ventileren. 
We gebruikten weggooibekers en veel 
ontsmettingsmiddelen. Hierdoor konden 
we het hele jaar veilig 3x per week 
bijeenkomen.  
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7. Overige activiteiten 
 
A. Starlet (bloedprikken) heeft vanaf mei 2019 hun onderkomen in het DOP-gebouw. Dit 

aantal is van driemaal in de week teruggebracht naar tweemaal per week. Deze 
bijeenkomsten zijn ondanks de coronamaatregelen met in acht name van extra 
voorzorgsmaatregelen doorgegaan. Vanaf juli is het nodig telefonisch of digitaal een 
afspraak te maken. Men krijgt dan een exact tijdstip waarop men daar terecht kan. 
Hierdoor wordt voorkomen dat te veel personen gelijktijdig aanwezig zijn. 

 
B. De Handwerkclub is per 1 januari overgegaan naar het DOP. Dit omdat het Rode 

Kruis per die datum dergelijke activiteiten heeft afgesloten. Daardoor zou de 
handwerkclub moeten stoppen. Ons bestuur heeft vorig jaar besloten het beheer van 
de Handwerkclub per die datum over te willen nemen en de huurkosten voor onze 
rekening te nemen. De leden van de Handwerkclub zijn daar erg blij mee. 
Maar ook zij moesten vanwege de coronacrisis hun bijeenkomsten op de 
maandagmiddag om de veertien dagen tijdelijk afgelasten. 
Maar zodra wij de DOP-bijeenkomsten in de kerk konden hervatten hebben zij hun 
bijeenkomsten daar ook weer kunnen voortzetten. 

 
C. De Schilderclub zit maandagmiddag om de veertien dagen in DOP-gebouw. Ook zij 

hebben in de kerk na de voorjaarstop hun bijeenkomsten kunnen vervolgen. 
 
D. Bestuursvergaderingen diverse verenigingen. 

Diverse besturen van verenigingen waaronder de DOP en de Dorpsraad Petten hebben 
in het DOP-gebouw vergaderingen belegd. Maar ook moesten die verenigingen 
vooralsnog zo mogelijk digitaal overleggen. 

 
E. Speciale bijeenkomsten hebben we alle in 2020 bijna allemaal moeten afzeggen. 

Het was niet toegestaan bijeenkomsten van die omvang bijeen te roepen. 
Dat is met name voor deze doelgroep veel te riskant met het oog op mogelijke 
besmettingen op die wijze samen te komen. 
De gebruikelijke brunch en ook een bezoek van Sinterklaas was niet mogelijk. 

 
F. Themabijeenkomsten hebben we dit jaar om deze reden bijna allemaal moeten 

afzeggen. Alleen op 28 oktober heeft Engel Hoorservice in de kerk voor vijf deelnemers 
een hoortest afgenomen. Alle andere speciale bijeenkomsten zijn afgelast. 

 
G. Informatieverstrekking door de Dorpsraad. 

De nieuw aangetreden voorzitter van de Dorpsraad Petten, de heer Sybrand 
Spannenburg, heeft zich bereid verklaard eens per maand onze bijeenkomsten te 
bezoeken en de aanwezigen te informeren over actuele zaken en eventuele vragen te 
beantwoorden. Hij is daar vanaf november mee gestart. 
De bezoekers van de DOP-bijeenkomsten zijn erg blij dat deze oude gewoonte weer is 
opgepakt. Dit is voor hen een belangrijke informatiebron van het wel en wee in het 
dorp. 

 
G. Vanaf 1 april heeft SEBAP het regelen van de bezetting van het DOP-gebouw 

overgenomen. 
 
I. 25 december hebben alle vrijwilligers een Nieuwsbrief DOP in de bus ontvangen met 

een waardebon als dank voor hun inzet dit jaar. 
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8. Uitbreiding DOP-gebouw 
 
11 april 2019 hebben we zoals bekend een professioneel uitgewerkt bouwplan met complete 
kostenraming voor de verbouw van het DOP-gebouw naar de gemeente gezonden met 
verzoek om toestemming. Daar hebben we een uitgebreide onderbouwing met onze 
voornemens voor de komende jaren bijgevoegd. Dit plan moesten we van de gemeente eerst 
aan SEBAP voorleggen. Die bleken mordicus tegen. Wij moeten ons volgens SEBAP 
beperken tot koffieochtenden, alle andere activiteiten zijn onnodig. 
We vroegen daarop wethouder Joke Kruit om bemiddeling, maar die wees dat af. 
De Dorpsraad pakte daarop die handschoen op en er werd een overeenkomst met SEBAP 
bereikt. 
 
6 december 2019 is afgesproken dat SEBAP met ons ons bouwplan verder gaat uitwerken. 
Wij dragen daarbij het regelen van de bezetting van het DOP-gebouw over aan SEBAP. 
 
Op 16 januari 2020 is dit besluit in een overleg tussen beide besturen in aanwezigheid van                
de architect nogmaals bekrachtigd. Daarbij heeft Piet Breed als bestuurslid SEBAP nog een             
voorstel ingebracht voor een kleinere interne verbouw. Dit werd door het DOP-bestuur direct             
als niet bruikbaar afgewezen. Bij navraag bij de overige aanwezige SEBAP-bestuursleden           
hebben die daarbij aangegeven, dat zij zoals afgesproken de afspraak respecteren om            
constructief mee te werken aan het afronden van het door DOP opgestelde uitbreidingsplan. 

Afb. 8. Huidig DOP-gebouw wordt gezien het toenemend bezoek te klein. 
 
Op 28 februari 2020 is met de besturen SEBAP en DOP in aanwezigheid van gemeentelijke               
ambtenaren overleg gevoerd over de werkwijze bij de nadere uitwerking van dit bouwplan.             
Daar heeft de tijdelijke beleidsmedewerker Samenleving nog verwarrende opmerkingen         
gemaakt over het beschikbaar stellen van gelden. 
Maar die zijn na aanvullende informatie van onze kant niet ingepast. 
Afgesproken is, dat de gemeente nagaat of bij komende overleggen over dit verbouwplan             
een bouwkundig ambtenaar van de gemeente aanwezig kan zijn. 
Vanwege coronamaatregelen zijn daarop de voorbereidingen voorlopig uitgesteld. 
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29 februari 2020 heeft de fractie van de PvdA het DOP bezocht in het kader van een 
werkbezoek aan Petten. Dit om inzicht te krijgen waarom ontwikkelingen in Petten 
stagneren. Daarbij waren ook leden van andere politieke partijen aanwezig. De voorzitter en 
secretaris DOP hebben deze delegatie van zo’n 13 deelnemers ontvangen en in een Power 
Point-presentatie de stand van zaken bij het DOP en onze plannen tot uitbreiding 
gepresenteerd. Daarover werden meerdere vragen gesteld die alle beantwoord konden 
worden. 
Dit initiatief tot verbouw kreeg veel bijval. Daarbij was ook het statenlid mevrouw Aukelin 
Jellema aanwezig. Zij gaf aan dat voor dit soort initiatieven ook bij de provincie gelden 
beschikbaar zijn. 
De heer Schrijver concludeerde op basis van deze informatie, dat hij een speciale 
bijeenkomst wil beleggen om ook deze stagnerende voortgang te bespreken. 
Door de coronacrisis werd ook deze actie uitgesteld. 
 
20 juni 2020 ontvingen we tot onze verrassing van het bestuur van SEBAP een verkleind               
voorstel voor verbouw van het DOP-gebouw. Dat betrof alleen een kleine nagenoeg interne             
verbouwing. Ze stelden ons voor hierover te overleggen. 
 
24 juni 2020 hebben we zo vriendelijk mogelijk geformuleerd aan SEBAP bericht, dat 
overleg over hun plan niet zinvol is. Dit omdat dit voor ons geen bruikbare indeling oplevert 
en niet aan ons programma van eisen voldoet. Dit is met enkele voorbeelden verduidelijkt. 
We hebben ze uitgenodigd in augustus weer bijeen te komen. Ze worden uitgenodigd 
daarvoor zelf een plan overeenkomstig ons pakket van eisen uit te werken dan wel zoals 
afgesproken ons bestaande plan door te nemen en af te ronden. 
 
16 juli 2020 bericht SEBAP teleurgesteld te zijn over onze reactie en dat ze hun               
uitbreidingsplan aan de gemeente gaan voorleggen om te bewerkstelligen, dat hun plan door             
de gemeente wordt geaccepteerd. Ons plan zou te duur zijn. 
Dat hield in dat SEBAP intussen wel de overeengekomen overname van het beheer,             
gerealiseerd per 1 april 2020, heeft overgenomen maar het onderdeel van de afspraak dat ze               
meewerken ons plan te realiseren niet nakomen. 
Het huidige SEBAP-bestuur blijkt onbetrouwbaar bij het nakomen van afspraken. Inwilliging           
van dat plan door de gemeente zou inhouden, dat we een voor ons niet werkbaar gebouw                
krijgen. We zouden onze activiteiten dan sterk moeten inkorten. 
Dat is voor ons onbespreekbaar. 
Het bestuur DOP heeft vooralsnog de ontwikkelingen afgewacht. We hopen dat niet nog             
meer tijd verloren gaat om uitwerking van een acceptabel verbouwplan te kunnen afronden. 
 
22 september 2020 heeft de voorzitter DOP na afloop van de algemene ledenvergadering 
van de Dorpsraad Petten wethouder Sigge van der Veek gevraagd of SEBAP al contact over 
hun tekening met hem had opgenomen. 
Hij wist van niets! En gaf aan dat het allemaal veel te lang duurt. De voorzitter heeft hem 
erop gewezen, dat Wonen Plus Welzijn tezamen met Woonzorggroep Samen voor 5 jaar een 
project starten, gefinancierd door de gemeente en Samen om in alle woonzorgcentra, 
(Tuitjenhorn, Warmenhuizen, Waarland etc.) huiskamers te maken zodat niet alleen de 
bewoners maar ook de inwoners van de dorpen elkaar daar kunnen ontmoeten. 
Het is te belachelijk voor woorden dat wij al ruim een jaar bezig zijn en alleen maar 
tegengewerkt worden, ook door de gemeente. Dat terwijl de gemeente hier geld voor 
beschikbaar heeft. 
Volgens Sigge van der Veek kan en mag dat niet, wij hebben ons in die 7 jaar al bewezen! 
Hij gaat bij zijn ambtenaren navragen wat die weten en zal dat terugkoppelen. 
We kregen daarop van de fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad bericht dat zij 
willen bemiddelen. Ze stellen voor oud-wethouder Ben Blonk daarvoor in te zetten. 
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2 oktober 2020 heeft de voorzitter DOP telefonisch contact gehad met Sigge van der Veek. 
Hij had bij navraag intern vernomen, dat SEBAP een eigen plan tot verbouw van het 
DOP-gebouw heeft ingediend. Dat plan is in het afgelopen B&W besproken. De afdeling 
claimt, dat dit onderwerp onder het accommodatiebeleid valt, dus onder 
verantwoordelijkheid van wethouder Joke Kruit. Die laat Jan Kramer hiernaar kijken en dit 
onderwerp komt komende B&W weer ter sprake. Hij gaf aan van Jan Schrijver te weten dat 
de PvdA zich hard wil maken voor het verbouwplan van het DOP. 
 
6 oktober 2020 meldt de fractievoorzitter van de PvdA Jan Schrijver, dat hij na het gesprek 
gistermiddag en de nodige telefonische gesprekken als uitkomst kan melden, dat een 
bemiddelingspoging door voormalig wethouder Ben Blonk door het college zeer op prijs 
wordt gesteld. Voorwaarde is dat beide partijen daarmee akkoord moeten gaan. Joke Kruit 
heeft dat verzoek aan Sari Kortekaas, voorzitter van SEBAP, voorgelegd. Die heeft 
aangegeven dat aan het bestuur te zullen voorleggen. Maar wethouder Kruit vraagt nog 
even geduld en wil eerst het resultaat van een gesprek met SEBAP afwachten. 

Afb. 9. Perspectief geplande uitbouw van het DOP-gebouw. 
 
24 oktober 2020 ging SEBAP akkoord met bemiddeling door de heer Ben Blonk. 
 
15 november 2020 ontvingen we van de voorzitter SEBAP een mail aan alle gebruikers 
van het DOP-gebouw. Daar was na ambtelijk overleg een door een deskundige verbeterde 
plattegrondtekening verbouw DOP-gebouw bijgevoegd. Hiermee blijft het huren voor alle 
verenigingen, stichtingen of voor particulieren betaalbaar. Als we niet voor 22 november 
reageren wordt ervan uitgegaan dat we akkoord gaan en kan met verbouw worden 
begonnen. Wij hebben gereageerd dat dit plan voor ons niet acceptabel is. Dit zou inhouden 
dat we onze activiteiten moeten beperken tot alleen ochtendbijeenkomsten. Eerder hebben 
we al aangegeven, dat de MFR voor ons geen optie is. Dit omdat die locatie voor te veel 
bezoekers te afgelegen ligt om dat zelfstandig te kunnen bereiken. 
De gemeente heeft SEBAP als verhuurder van het DOP-gebouw aangewezen. Zij zijn daarom 
beheerder en moeten een eventueel verbouwplan indienen. Maar SEBAP verwerpt ons 
projectplan. Zij zien niets in onze opgestelde toekomstvisie en daarmee een noodzakelijke 
uitbreiding van activiteiten voor ouderen. Wij moeten ons volgens hen beperken tot alleen 
het houden van ochtend bijeenkomsten voor ouderen. 
Alle andere activiteiten vindt SEBAP in Petten niet nodig. 
 
26 november 2020 heeft het DOP-bestuur in de kerk overleg met de PvdA gevoerd. De 
heer Schrijver heeft vlak voor dit overleg wethouder Sigge van der Veek gesproken. Die gaf 
aan blij met dit overleg te zijn met het pogen dit project weer vlot te trekken. 
SEBAP heeft tegen de gemaakte afspraak in een eenvoudig verbouwplan DOP-gebouw 
ingediend. Zij konden met de gemeente hierover ambtelijk overleg voeren. Dit terwijl voor 
ons met een professioneel uitgewerkt plan geen overleg mogelijk is. 
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Het plan van SEBAP werd door de gemeente wat verbeterd. Op 15 november stuurde SEBAP 
dat plan naar alle gebruikers met het verzoek akkoord te gaan. Wij hebben dit 
onaanvaardbaar verklaard. 
Afgesproken is, dat de heren Schrijver en Blonk op korte termijn met de wethouders van der 
Veek en Kruit in overleg gaan om te overleggen op welke wijze verbouwplannen 
DOP-gebouw vervolgd kunnen worden. Ben Blonk geeft aan na overleg met alle betrokken 
partijen binnen 1 uiterlijk 2 maanden een plan van aanpak gereed te willen hebben. 
 
Bekend werd daarna, dat wethouder Joke Kruit alsnog bezwaar maakt tegen een 
bemiddelingspoging door de heer Ben Blonk. Ze gaat zelf bemiddelen. Dit terwijl ze ons 
verzoek tot bemiddeling op 9 september 2019 had afgewezen. Wij hoorden niets, maar ze 
nodigde het bestuur van SEBAP wel uit voor ambtelijk overleg over hun tekening. 
Toen bleek dat de heren Schrijver en Blonk vooralsnog alleen op ambtelijk niveau overleg 
met de gemeente mochten voeren.  
 
21 december 2020 heeft de afdeling Samenleving via Teams een kort overleg met ons 
gevoerd. We vernamen dat wethouder Kruit begin volgend jaar ambtelijk een beleidsnota 
laat opstellen. Alle partijen worden daarvoor gehoord (dus ook dorpsraad, huurders van het 
DOP-gebouw en de MFR) en de inwoners van Petten worden digitaal geraadpleegd. Dit 
onderzoek zal tot de zomer 2021 in beslag nemen. 
Daarbij worden onderzocht: 
 
1. DOP-gebouw verbouwen volgens SEBAP-variant; 
2. DOP-gebouw verbouwen volgens DOP variant; 
3. Multifunctioneel gebouw geschikt maken; 
4. Een nieuw DOP-gebouw neerzetten, het oude slopen; 
5. Alles laten zoals het is. 
 
Wij hebben deze informatie met verbijstering aangehoord. Het groeiend aantal 
DOP-bezoekers en de rond 30 vrijwilligers DOP die deze activiteiten mogelijk maken vrezen, 
dat ons initiatief tot uitbreiding van activiteiten wordt omgezet naar een aanpassing van het 
DOP-gebouw dat voor ons niet meer bruikbaar is. Einde DOP!! 
 
De heren Schrijver en Blonk waren ook erg verbaasd dit te vernemen. Ze blijven deze zaak 
nauwgezet volgen en blijven positief over de einduitkomst. Ze wensen daarbij het bestuur 
van de DOP vastberadenheid toe en succes met hun mooie werk voor de gemeenschap. 
 
Ook werd medegedeeld dat de kerk is verkocht. Die moeten we op korte termijn ontruimen. 
Een aantal bezoekers hebben dit bericht met tranen in de ogen moeten aanhoren. 

Afb. 10 Plattegronden DOP-gebouw. 
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9. Bestuur en activiteiten van het bestuur DOP 
 
Bestuurslid Renze Engelkes is per 18 juli 2020 met pensioen gegaan en is daarvoor al 
verhuisd naar Friesland. Hij heeft daarom moeten bedanken voor de functie van bestuurslid 
DOP. Vanwege de coronacrisis hebben we niet in direct contact afscheid van hem kunnen 
nemen maar hem bedankt voor zijn inbreng. Invulling van deze vacature is nog in beraad. 
Carla Starink heeft vanaf juni vorig jaar het penningmeesterschap overgenomen. Maar dit 
jaar heeft ze aangegeven dit toch als een te grote belasting te ervaren en ze wil daarom 
deze taak graag overdragen zodra een nieuwe kandidaat is gevonden. 
We hebben daarop Wil Kleimeer bereid gevonden penningmeester te worden. 
Dit is per 11 december 2020 gerealiseerd. 
We hebben Carla Starink bedankt voor haar inzet en Wil Kleimeer welkom geheten. 
 
Het bestuur dankt in het bijzonder onze voorzitter Connie Kleimeer voor haar extra inzet dit 
jaar om onze bijeenkomsten na de verplaatsing naar de kerk zo snel mogelijk weer op het 
oude kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Dat vergde veel extra inzet. 
Het bestuur is in 2020 als volgt samengesteld: 
 
Connie Kleimeer Voorzitter 
Karel Adema Secretaris 
Wil Kleimeer Penningmeester 
Johan Beukers            Bestuurslid 
Vacature Bestuurslid 
 
Het bestuur is in 2020 tweemaal bijeengekomen, te weten op 16 januari en 28 februari. 
Van beide bestuursvergaderingen is een verslag en een actiepuntenlijst opgesteld. 
 
Het bestuur is vanwege de coronamaatregelen daarna weinig bijeengekomen, maar hebben 
onderling overleg digitaal vervolgd. 
 
Overleg over uitbreiding van het DOP-gebouw is na medio maart tijdelijk opgeschort, maar 
vanaf medio juni intensief vervolgd. 
Voor een uitvoerige toelichting op ons verbouwplan zie hiervoor hoofdstuk 8. 
 
Het rooster voor inzet van de vrijwilligers is tot maart ook in 2020 door Nienke Klant 
verzorgd, vanaf juni door de voorzitter Connie Kleimeer. 
In 2020 zijn ook de volgende overleggen of acties uitgevoerd: 
 
a). Op donderdag 12 maart is bestuurlijk besloten i.v.m. de genomen maatregelen om 

het Coronavirus te bestrijden, de DOP-bijeenkomsten tot nader order, maar in elk 
geval tot en met 31 maart a.s. stop te zetten. 

 
b). Vrijdag 13 maart heeft de voorzitter op de bijeenkomst aan de daar aanwezige 

bezoekers medegedeeld, dat we in verband met de Corona-crisis we onze 
bijeenkomsten moeten stopzetten. Ze heeft vervolgens die middag bij de die ochtend 
niet aanwezige bezoekers een briefje in de bus gedaan met de mededeling, dat we 
genoodzaakt zijn onze bijeenkomsten, vooralsnog tot en met 31 maart, stop te zetten. 
Ook hebben we die middag alle vrijwilligers per mail bericht, dat vanaf maandag 16 
maart t/m 31 maart 2020 de koffieochtenden in het Dorps Ontmoetings Punt Petten 
komen te vervallen. Ook de EVVV, de handwerkgroep, de Dorpsraad en de 
Schildersgroep hebben hun bijeenkomsten afgezegd. Alleen Starlet houdt vooralsnog 
op maandagmorgen en vrijdagmorgen zitting in het DOP-gebouw. 
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c). 26 maart hebben we van Studio Klaproos uit Petten gratis kaarten met de beste 
wensen in deze moeilijke tijd ontvangen om die bij alle bezoekers van het DOP te 
bezorgen. Gezien de vele positieve reacties daarop is besloten de daaropvolgende 
dagen alle vrijwilligers op onze kosten ook zo’n kaartje te sturen. 
Daarvan zijn daarop ook meerdere positieve reacties ontvangen. 

 
d). 1 april is het beheer van de bezetting van het DOP-gebouw volgens afspraak aan 

SEBAP overgedragen. Als laatste is het overzicht van de maand maart 2020 aan SEBAP 
toegezonden. 

 
e). 7 mei heeft de voorzitter telefonisch wethouder Beemsterboer gepolst over de 

mogelijkheid om de kerk na 1 juni te mogen huren. Dan mogen bijeenkomsten, onder 
voorwaarde dat maximaal 30 personen aanwezig zijn en 1,5 m afstand moeten 
houden, weer plaatsvinden. DOP-bijeenkomsten kunnen onder die voorwaarden in de 
kerk weer worden opgestart. 
In dat gesprek bleek, dat zich intussen een koper voor de kerk heeft gemeld. 
Afgesproken is dat op 21 mei weer contact kan worden opgenomen om na te gaan of 
die koper ook gezien de Corona-perikelen de kerk nog wil kopen. 

 
f). 7 mei heeft Renze Engelkens naar aanleiding van dit bericht, gemaild dat hij vanuit 

zijn nieuwe huis in Veenwouden zijn werk in Bergen online vervolgt en 18 juli a.s. 
beëindigd. Hij heeft daarbij aangegeven, dat gelet op de afstand hij bij het DOP geen 
rol meer kan spelen. 

 
g). 19 mei bericht de gemeente Schagen, dat we vanaf 3 juni de kerk voor voorlopig 2 

maanden gratis mogen gebruiken voor de DOP-bijeenkomsten van drie keer per week. 
Daarbij moeten alle van kracht zijnde Corona-maatregelen worden aangehouden. 

 
h). 20 mei is in een Nieuwsbrief per mail deze informatie aan alle vrijwilligers verzonden 

met de vraag of ze bereid zijn onder deze voorwaarden weer als vrijwilliger ingezet te 
kunnen worden. Alle vaste bezoekers van de DOP zijn per brief in de bus bericht van 
deze herstart mogelijkheid. 

Afb.11. Op 21 september trakteerde onze vrijwilligster Ildi alle aanwezigen 
op een taart. Dit omdat ze 18 september was getrouwd met Sander Verduyn. 
Connie Kleimeer overhandigt het bruidspaar een cadeau van alle 
DOP-bezoekers. 
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i). 3 juni zijn in de kerk de DOP-bijeenkomsten weer van start gegaan. Het meubilair is 
door SEBAP vanuit de kantine van het MFR-gebouw beschikbaar gesteld. Deze 
opstelling voldoet aan de Corona-regels. Zodoende blijft het DOP-gebouw voor kleine 
gezelschappen beschikbaar. 
Tot verrassing kwamen in totaal 27 bezoekers deze bijeenkomst bezoeken. Men was 
zeer opgelucht weer bijeen te kunnen komen. 
De dagen daarna was het aantal bezoekers steeds ruim voldoende. 

 
j). 9 juni heeft de secretaris, nadat de bestuursleden per mail daartoe hun akkoord 

hebben gegeven, op basis van een kostenraming 2021 bij de gemeente subsidie voor 
volgend jaar aangevraagd. Dit voor een bedrag van € 2000, -. 

 
k). 17 juni is het 7-jarig bestaan van het Dorps Ontmoetings Punt in de kerk gevierd. 

De voorzitter heeft vooraf de kerk met slingers versierd en de bezoekers op gratis 
koffie met gebak getrakteerd. Er waren totaal 26 bezoekers (vrijwilligers en bezoekers) 
aanwezig. Bij toeval kwam ook Jaqueline Clemens van het wijkteam van de gemeente 
Schagen langs en kon ze zien dat het DOP goed draait en duidelijk in een behoefte 
voorziet, dit ondanks Corona. 

 
l). 6 juli heeft Lena Kuiper haar 93e verjaardag in het DOP gevierd. Ze heeft daar totaal 

in wisselende aanwezigheid zo’n 30 bezoekers mogen verwelkomen. 
Op onze site is een klein filmpje van deze bijeenkomst geplaatst. 

 
m). 27 juli heeft Jolanda Pot van de gemeente per mail bericht, dat de kerk nog niet 

verkocht is. De beoogde koper heeft zich teruggetrokken. De gemeente is nog in 
gesprek met een partij maar dit kan nog wel enige tijd (maanden) duren of dat tot 
verkoop kan leiden. Voorlopig kunnen wij de kerk dus gewoon blijven gebruiken. 

 
n). Donderdag 3 september hebben de voorzitter en de secretaris in Schagen overleg 

gevoerd met Esther van Vugt van Wonen Plus Welzijn. Dit naar aanleiding van hun 
vraag waarom het DOP niet verder komt met hun inspanningen de opvang van 
ouderen in Petten uit te breiden. Dit terwijl WPW van de gemeente geld ontvangt om 
opvang van ouderen in de diverse dorpen van de grond te tillen. 
We hebben in detail aangegeven welke problemen SEBAP opwerpt om plannen tot 
uitbreiding te verhinderen en het besluit van de gemeente dat niet DOP maar SEBAP 
als verhuurder eventuele plannen tot aanpassing van het DOP-gebouw moet indienen 
en dat we zo nodig de keuken in de MFR moeten gebruiken. Er mag geen keuken in 
het DOP-gebouw voor bereiding van maaltijden komen. Dit omdat SEBAP zich daar 
sterk tegen verzet. Op initiatief van de Dorpsraad is een compromis bereikt, waarbij 
DOP het beheer van bezetting van het DOP-gebouw overdraagt aan SEBAP en zij 
meewerken het plan van het DOP verder uit te werken en aan de gemeente aan te 
bieden. 
Het beheer van bezetting is per 1 april overgedragen, maar SEBAP heeft de gemaakte 
afspraak geschonden door zelf met een eigen veel kleiner ontwerp voor verbouw aan 
de gemeente voor te leggen met het verzoek hun plan te realiseren. 
Wij hebben vooraf aan SEBAP aangegeven dat hun plan voor ons niet acceptabel is. 
Maar desondanks heeft SEBAP hun plan aan de gemeente voorgelegd. Zijdelings is 
bekend geworden dat zij voorstellen hun verbouw in eigen beheer met vrijwilligers uit 
te werken. Ester van Vugt heeft aangegeven er verbaasd te zijn over deze situatie. 
Ze wil dit probleem intern bespreken. 
 

o). Maandag 28 september heeft de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad het DOP 
bezocht en op verzoek van velen beloofd, dat hij vanaf november iedere 1e maandag 
van de maand het DOP bezoekt en daar alle gewenste informatie aan de bezoekers 
zal doorgeven. 
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p). 14 oktober zijn nieuwe aanvullende Corona-beperkingen ingegaan om een nieuwe 
opleving van het Coronavirus te bestrijden. De voorzitter heeft daarover bij Wonen Plus 
Welzijn geïnformeerd of zij naar aanleiding van die nieuwe beperkingen de door hun 
georganiseerde bijeenkomsten van ouderen in diverse dorpen laten doorgaan. Een 
aantal van onze bezoekers hebben daar erg op aangedrongen. 
WPW geeft aan, dat zij hun bijeenkomsten in ieder geval laten doorgaan. Dit omdat zij 
het eventueel laten vervallen daarvan voor betrokkenen onaanvaardbaar vinden. 
Uiteraard houden ze daarbij wel alle aangegeven voorzorgsmaatregelen voor deze 
bijeenkomsten aan. Vrijwilligers gaan als ze rondlopen mondkapjes dragen. 
Afgesproken is daarop, dat ook wij onze bijeenkomsten vervolgen. 

 
q). 4 november hebben we, omdat de regering i.v.m. toename van het aantal 

Corona-besmettingen de voorgaande dag aanvullende beperkingen heeft opgelegd, 
Wij hebben daarop besloten ook onze bijeenkomsten van driemaal per week ingaande 
vrijdag 6 november t/m 18 november te laten vervallen. 
Onze bezoekers en vrijwilligers hebben we hierover geïnformeerd. 

 
r) 14 november werden aangescherpt coronamaatregelen vastgesteld. Maar bij 

uitzondering mochten wij onze bijeenkomsten vervolgen. Dit omdat bij totale sluiting 
eerder is gebleken, dat dit bij diverse ouderen erg veel eenzaamheid veroorzaakt. 
Daar waren we erg blij mee. 

 
s) 11 december is in een gezamenlijk overleg het penningmeesterschap van Carla 

Starink aan Wil Kleimeer overgedragen. 
 
t) 30 december werd de bijeenkomst met oliebollen en traktaties dit jaar afgesloten. 

Dit met een bedrukte stemming of het volgend jaar wel verder door kan gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb. 12. Tante Lena Kuiper viert  
6 juli haar 93e verjaardag in de 
kerk. 

  

19 



10. Bezoekersaantallen DOP 

 
In 2020 hebben we door de coronacrisis minder bijeenkomsten kunnen organiseren. Het was 
in totaal 13 weken niet mogelijk onze bijeenkomsten te houden. Maar de toeloop in de 
resterende bijeenkomsten, vanaf 3 juni in de kerk, hebben we weer vele bezoekers mogen 
verwelkomen. Daar zijn we erg blij mee. 
Maar andere geplande bijeenkomsten hebben we moeten cancelen. 

Afb. 13. Grafiek bezoekersaantallen DOP 2013 t/m 2020 
 
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 
 
Het totaalaantal bezoekers in 2020  1.690 
 
Totaal           14.490 
 
Het aantal bezoekers is de weken dat we wel bijeenkomsten konden organiseren bleef op 
peil en nam geleidelijk aan zelfs nog wat toe. Dit motiveert het bestuur, ondanks 
opgeworpen obstakels, onze inspanningen om ons onderkomen te vergroten te vervolgen. 
Dit jaar blijkt weer overduidelijk dat daaraan grote behoefte bestaat. 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 speciale bus in het DOP-gebouw. De penningmeester verwerkt deze 
opgaven in periodieke overzichtstaten. 
De toename van het aantal bezoekers beïnvloedt het kassaldo positief. 

Afb. 14. Consumptiekaart DOP, goed voor zes consumpties. 
 
Omdat de gemeente ons de kerk vanaf 3 juni tot een moment dat de kerk is verkocht gratis 
beschikbaar heeft gesteld zijn onze huurkosten dit jaar ten opzichte van andere jaren 
beperkt gebleven. Daardoor konden we extra kosten van verhuizing e.d. zelf bekostigen. 
Voor dit jaar hebben we van de gemeente € 2.000, - subsidie mogen ontvangen. 
We hebben eind december bericht ontvangen dat de subsidie voor 2021 ook is toegekend. 
 
Op 11 december is het penningmeesterschap van Carla Starink overgedragen aan Wil 
Kleimeer. Zie hiervoor ook hoofdstuk 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afb.15. Ondanks dat onze bezoekers erg blij waren dat we in de kerk onze 
bijeenkomsten konden vervolgen, ziet iedereen er met smart naar uit dat we 
weer zoals hier met normale onderlinge afstanden bijeen mogen komen. 
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12. Conclusies en aanbevelingen 
 
Het jaar 2020 staat ook voor het DOP in het teken van de coronacrisis. We zijn de gemeente 
dankbaar dat we vanaf 3 juni de kerk mochten gebruiken. Daar is het mogelijk 1½ m 
onderlinge afstand en alle andere voorzorgsmaatregelen aan te houden. Gebruik van de kerk 
was gratis totdat die wordt verkocht. Alle overige activiteiten hebben we afgezegd. 
Het aantal bezoekers bij onze ochtend bijeenkomsten kwam snel weer op het oude peil 
terug. Dat bewijst eens te meer dat het DOP een belangrijke sociale rol in het dorp vervult. 
Het uitlenen van boeken bleef op afspraak doorgaan. Ook bleven we VVV-gasten die ons op 
bezoekersdagen in de kerk wisten te vinden van informatie voorzien. 
 
Maar de voortgang van ons verbouwplan DOP-gebouw raakt steeds verder in de problemen. 
20 november 2018 kregen we van het college van B&W veel bijval voor ons concept 
verbouwplan DOP-gebouw. We werden aangemoedigd dit nader uit te werken. 
Tekenbureau Erik Stam verzorgde voor ons de uitwerking. Na intensief overleg stuurden we 
op 11 april 2019 een professioneel uitgewerkt verbouwplan met een complete begroting en 
uitvoerige onderbouwing van onze toekomstige activiteiten naar de gemeente. 
Maar toen werd duidelijk, dat de wethouder, hoewel we hoofdgebruiker van het 
DOP-gebouw zijn, ons niet als gesprekspartner erkend. 
Dat moet SEBAP (Stichting Exploitatie en Beheer Accommodaties Petten) zijn die dit gebouw 
namens de gemeente verhuurt. Maar SEBAP bleek mordicus tegen elke vorm van uitbreiding 
van onze activiteiten en wil zelfs dat we een aantal bestaande activiteiten afbouwen. 
Daarop startte de Dorpsraad Petten een bemiddelingspoging tussen DOP en SEBAP. Dat 
resulteerde eind 2019 met de afspraak dat beide partijen gezamenlijk het DOP-plan 
uitwerken en dat aan de gemeente aanbieden Maar SEBAP verbrak in de coronapauze 
eenzijdig deze afspraak en stuurde een eigen plattegrondtekening naar de gemeente met 
verzoek hun plan te realiseren. De wethouder ging met SEBAP in overleg en zorgde dat hun 
tekening werd verbeterd. SEBAP legde daarop hun plan voor aan alle gebruikers van het 
DOP-gebouw. Daarbij bleek dat de meerderheid tegen het plan van SEBAP stemde. 
De PvdA stelde voor dat oud-wethouder Ben Blonk als bemiddelaar optreedt. Maar de 
wethouder verwerpt dat voorstel. Ook hij krijgt geen toegang bij de wethouder. 
Daarop initieert de wethouder voor het eerste halfjaar 2021 (of langer) een omvattend 
gemeentelijk onderzoek naar mogelijkheden van verbouw van het DOP-gebouw. 
Daarbij staat het plan van SEBAP als 1e genoemd. Niets doen is ook een optie. 
Wij zijn verbijsterd over deze nieuw ontwikkeling. 
Wanneer het DOP-gebouw niet wordt aangepast of zodanig dat dit voor ons niet bruikbaar is 
staat ons voortbestaan op het spel. Wij zien daarom volgend jaar met veel zorg tegemoet. 
Maar ondanks de sterk toegenomen tegenwerking blijven we zo lang als mogelijk proberen 
in het belang van veel ouderen en de rond 30 vrijwilligers de opvang van ouderen in Petten 
mogelijk te maken. En deze begeleiding uit te bereiden en te verbeteren. 
 
In december werd gemeld dat de kerk is verkocht en we deze binnenkort moeten ontruimen. 
Zolang coronaregels van toepassing zijn moeten we dus onze bijeenkomsten weer stoppen. 
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13. Vrijwilligers DOP 2020 
 
Ria Barten 

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 

Ildi Verduijn 

Toos van de Vuurst 

Rob Waage 
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