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Voor de stichting een bewogen jaar, door Corona een beperkt activiteiten aanbod mogelijk met een kleine groep vrijwilligers. 

Waarbij de stichting in oktober 2020 ook heeft stilgestaan bij het overlijden van twee van haar vrijwilligers. 

Miep Hordijk en John Huurman. Hun betrokkenheid dragen wij met ons mee. 

 

 

Het is geen liefde als ik je hier wil houden  

als ik wil dat je aan mijn zij blijft staan. 

Het is liefde als ik je laat vliegen  

zelfs als dat betekent dat je moet gaan.



Ontmoetingsactiviteiten Deelnemers en Activiteiten 
In verband met Coronamaatregelen zijn in deze periode  de onderstaande activiteiten georganiseerd. 
 

 
 
 
(*) Van 14 activiteiten die stonden ingepland in  de 
periode 13 maart tot en met 30 april 2020 is met de 
Gemeente afgesproken dat hiervoor een 
vergoeding van in totaal 750,00 mocht worden 
opgenomen voor de ruimte. 
 

Alles stond klaar voor 13 maart NL Doet.  
 
Activiteiten  
Tot en met de lockdown per 13 maart zijn er conform de activiteitenflyer de activiteiten gerealiseerd. 
Door de 1,5 meter afstand was er plek voor maximaal 16-18 bezoekers.  
 
De diverse aankondigingen van Covid maatregelen maakte het in 2020 lastig om de activiteiten op te 
starten of in te plannen. Door de diverse tussenrapportages hebben we de gemeente op de hoogte 
gebracht van het activiteiten aanbod. We hebben ons vooral gericht op de zondagmiddag, wanneer de 
meeste andere ontmoetingsplekken waren gesloten, om open te zijn om mensen een plek te bieden 
voor vragen of even langs te komen.  
Door toekenning vanuit het Rijk (Tegemoetkoming schade COVID-19) en extra gebruik door  
NL Educatie heeft de stichting het Wijkpunt open kunnen houden, anders hadden we de deuren 
voorgoed moeten sluiten. 
 
Met de aangescherpte maatregelen per 29-9 (sluiting 22.00 uur, mondkapje op bij lopen binnen) 
zijn bij de inloop op 4 oktober de deelnemers voorziening van een mondkapje + een extra kapje voor de 
volgende keer. Tevens is materiaal aangeschaft om op de aanwezige naaimachine zelf een wasbaar 
mondkapje te maken. 

 
Voor december wilde we net weer een aanvang maken met het wekelijks Bakkie in de Buurt op woensdagmorgen toen per wederom een lockdown  
werd aangekondigd t/m 19 januari 2021. 
 

ACTIVITEITEN en DEELNEMERS 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2020 

  

  
 

7101 7102 7103 7104 7105 7105 7106 
13-3 tm 

30-4 
TOTAAL 

Aantal bakkie Thema Koken Gez.avd Bingo Zond.Bingo zondag   

Activiteiten 20 3 4 4 3 2 25 -14 47 

Deelnemers 204 19 112 85 94 17 261 (*) 792 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Contacten in Coronatijd 
Vrijwilligers zijn de ogen en oren van de buurt en wijk en fungeren naast de ontmoetmomenten tijdens de activiteiten 24/7 als aanspreekpunt.  
Zij kunnen signalen bespreken of doorgeven aan maatschappelijke organisaties als we zien dat het met een bewoner/deelnemer niet goed gaat.  
In eerste instantie gaan we zelf het gesprek aan, en in bepaalde situaties doen we een melding bij hulpverleningsinstanties.  
 
Sommige ouderen blijven nu ivm de coronamaatregelen thuis, uit zichzelf of op advies van hun kinderen.  
Regelmatig nemen wij contact op via mail, Whatsapp of we bellen hoe het met ze gaat. 
Maar ook in de buurt op straat of in de Koperwiek komen wij regelmatig de bezoekers tegen. 
 
Op zondagmiddag waren wij open, dit is zeer gewaardeerd door vooral kwetsbare ouderen, om net even een paar uurtjes contact te hebben,  
zoals een 95 jarige mevrouw die nog zelfstandig woont en blij is even een praatje te kunnen maken.  
Of een wat verwarde mevrouw die  door haar man of zoon wordt gebracht om hen even in het weekend te ontlasten maar zelf ook erg uitkijkt naar de zondagmiddag. 
 
Gevolgde RIVM maatregelen en de vrijwilligers 

Blijf thuis bij klachten; 
Registratie deelnemers; 
Hygiëne maatregelen; 
1,5 meter afstand voor de zitplekken en bij lopen; 
Mondkapje op bij lopen, op de zitplaats mag mondkapje af; 
Buitendeur blijft open. 
  
Dit vraagt veel onze (oudere) vrijwilligers,   
ten eerste alertheid dat bezoekers dit opvolgen, ten tweede 
zij moeten een aantal uur met een kapje lopen bij voorbereiden,  
activiteit en opruimen ed. Dit valt niet altijd mee. 
 
 



 
Regenboogvlag verhuisd van de Torenhof naar Oostgaarde 
Na het stoppen van de Regenboogsalon in het Isala heeft wijkpunt Torenhof de 
handschoen opgepakt en gezorgd dat er maandelijks een plek was om elkaar te 
ontmoeten of voorlichting te geven. 
 In januari is er een roze in blauw (politie) voorlichting geweest. 
 
De afgelopen periode is er overleg geweest met het  nieuwe Huis van de Wijk 
Oostgaarde, omdat daar ook plannen waren voor de LHBTIQ activiteiten. Dit kan op dit 
moment gezien worden als bovenwijkse activiteit. Afgesproken is dat de Regenboog 
inloop verhuisd naar het Huis van de Wijk Oostgaarde, ook de vrijwilligers van de 
Torenhof gaan daar meehelpen bij de activiteit. Op coming out day, vrijdagmorgen  
9 oktober is de Regenboogvlag symbolisch  overgedragen. 
 
Voorlichting januari politie “roze in blauw” 

 
 
 
 



 
 
Huis en huiskamers van de wijk. 
 
Begin 2017 is er overleg geweest met de gemeente projectleider Huizen van de Wijk, stichting Kennismakelaars is binnen het projectplan opgenomen als partner (1e 
verdieping). Conform het beleidsplan stond het Huis vd Wijk Middelwatering gepland in 3e kwartaal 2018. Het uitvoeringsplan zou 1e kwartaal 2018 gereed zijn. Eind 2018 
heeft het WOP een brief gestuurd naar de Gemeente om het Afasiecentrum als mogelijke locatie mee te nemen. Vanuit Stichting Welzijn Capelle is op 15 maart 2019 het 
eerste verkennende gesprek opgestart over het concept huiskamers van de wijk in Middelwatering.  
 
 
Breed Overleg Middelwatering 
 

Vanuit het breed overleg is deelgenomen vanuit het opgave gericht werken,   
in de werkgroep huis van de wijk. De Torenhof is nu een huiskamer vd wijk, net als de Fluiter en de Rondelen. 
 
 
Ondanks onze herhaalde verzoeken  is vanuit de coördinator Huis van de Wijk geen inspanning verricht  
om het activiteitenaanbod in de wijk af te stemmen. 
 
 
 

 
 
Vooruitzicht 2021 
Het Wijkpunt is nu iedere zondagmiddag open voor kwetsbare ouderen. Afhankelijk van de Covid maatregelen na 19 januari 2021  
wordt bezien om ook de koffie inloop op woensdagmorgen weer op te starten. 
Nu ook een groot deel van de activiteiten en de taallessen van NL Educatie stil liggen brengt dit de stichting in een kwetsbare financiële positie. 
Met de afdeling Samenleving volgen in 1e kwartaal 2021 gesprekken over de subsidie en voorwaarden voor de toekomst. 



 

Kinderactiviteiten 
De activiteiten hebben zowel een recreatief, als een educatie en beweeg karakter. Ook het samen doen met elkaar speelt hierbij een rol. Zo gaan we pas weer spelen als we 

allemaal gegeten hebben. De activiteiten zijn met name bedoelt voor kinderen die niet op vakantie (kunnen) gaan in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar. Kinderen van bijna 4 jaar 

kunnen al komen om te wennen. Als kinderen 11 jaar worden kunnen ze blijven komen zolang ze het nog leuk vinden, dit in overleg met ouders en verzorgers. Een aantal 

kinderen komt namelijk al vanaf het begin bij de kindervakantieclub. 

  

 Werkgebied is gelegen tussen de Rivierweg, Reigerlaan en Gruttosingel in de wijk Middelwatering, met de buurten : Vogelbuurt, Torenhof, Buiten- Binnenhof  

en 747 Kievitlaan.  De leeftijd ligt tussen de 3,5 jaar en 14 jaar en is gemiddeld 7 jaar.  

Eind 2020 heeft de kinderclub een bestand van 103 kinderen. Een aantal kinderen zijn 11-12 jaar geworden en komen niet meer. Naast de kinderen rondom het Wijkpunt 
nemen ook kinderen deel uit Middelwatering en kinderen die al jaren komen vanuit Oostgaarde en ’s Gravenland.  
In de groep die regelmatig komt heeft ongeveer 37% een extra zorgbehoefte (o.a. cluster 4, pleegzorg, autisme, ADHD, medisch gronden ofkinderen van statushouders 
( dit komt met name ook dat veel statushouders in deze buurt worden gehuisvest). Ongeveer 21% van de kinderen komt uit een 1-oudergezin. 
In het kader van de AVG hebben de ouders een verklaring ondertekend. Ten eerste voor het registreren van persoonlijke en medische gegevens en het wel of niet akkoord 
gaan met openbaar maken van foto’s. Een aantal ouders hebben bezwaar tegen publicatie van foto’s wat het voor ons lastig maakt met makenen publiceren van 
bijvoorbeeld een filmpje of foto’s. 
 

Een veilige omgeving voor kinderen gewaarborgd tijdens de activiteiten? 

Binnen de stichting is in 2016 het protocol “Veilig (T)huis vrijwilligers” (kinderen/ouderen) opgesteld en geïmplementeerd.  
Op basis hiervan is de stichting door het Ministerie van Veiligheid en Justitie toegelaten tot de Regeling Gratis VOG, in 2021 dient een herbeoordeling te worden 
aangevraagd. Een deel van de vrijwilligers is werkzaam (of geweest) in of vanuit een pedagogische,  sociaal-cultureel of maatschappelijke  achtergrond  (school, kinder- en 
jeugdopvang, maatschappelijk werk, verpleging ed).  
 
Activiteiten 

In de voorjaarsvakantie zijn via MaakCapelle twee kinderactiviteiten georganiseerd, een bingo en 
naar het Sport en Fun dorp van Sportief Capelle. 
 
Door Corona is alleen in de herfstvakantie activiteiten georganiseerd. In de zomervakantie was er 

zeer ruim aanbod  vanuit oa kinderlab, sportief capelle en bibliotheek, zodat wij de 

ouders/kinderen verwezen hebben naar deze activiteiten. Ook konden er geen evenementen als 

buitenactiviteiten worden georganiseerd. In de kerstvakantie waren door beperkte maatregelen 

ook geen activiteiten mogelijk. Ook een aantal vrijwilligers zitten in de kwetsbare groep, maa ook 

ouders wilde kinderen niet laten komen doordat bijvoorbeeld een moeder zwanger was en kans 

op besmetting .  



Financiële paragraaf 

Balans t/m 31-12-2020 
  Code Omschrijving Activa Passiva 

0130 Computers 1.898,74 
 0131 Afschrijving computers 

 
1.898,74 

0140 Klein inventaris 22.691,38 
 0141 Afschrijving Inventaris  

 
22.691,38 

0315 Stichtingsreserve 
 

5.302,88 

0420 Bruggetje Van Lottumpark 
 

3.753,25 

1000 Kas (03) 592,95 
 1010 Rabobank (01) 513,91 
 1020 Rabobank Spaarrekening (02) 16.006,00 
 1820 Overloopposten 2020 naar 2021 

 
8.056,73 

    41.702,98 41.702,98 

        

Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020  
  

    Code Omschrijving Verlies Winst 

4001-01 Vrijwilligerskosten Kennismakelaars 916,23 
 4001-02 Vrijwilligerskosten Kinderactiviteiten 122,75 
 5001 Afschrijving Inventaris Torenhof 5.437,28 
 5002 Huur 8.879,90 
 5003 Energie/water/verzekeringen 1.149,48 
 5004 Belastingen (gem+regionaal) 369,07 
 5005 Telefoon en internet 850,27 
 5006 Reclame/PR/Netwerkkst Wijkpunt 4,60 
 5007 Bankkosten 155,43 
 5008 Torenhof (E)boekhoudprogramma 114,00 
 5010 Facilitaire kosten Wijkpunt 1.071,72 
 5020 Gebruiksvergoeding MO ontmoetingsactiviteiten 

 
4.225,00 

7002 Adoptiegroen Torenhof 2,95 
 7100 Inkoopkosten/flyers ed 283,38 
 7101-00-02 Activiteitenruimte Bakkie in de Buurt 1.050,00 
 



7101-01-01 Bakkie in de Buurt 1e kw Januari 30,32 
 7101-01-02 Bakkie in de Buurt 1e kw Februari 6,04 
 7102-00-02 Activiteiten-ruimte Thema-avonden 275,00 
 7102-00-03 Thema-avonden drankje en hapje 10,96 
 7102-01-02 Thema-avonden 1e kw Februari 8,23 
 7102-01-10 Thema-avonden 4ekw Oktober 36,50 
 7103-00-01 Deelnemersbijdrage Koken voor de Buurt 

 
795,00 

7103-00-02 Activiteiten-ruimte Koken vd Buurt 400,00 
 7103-00-03 Koken vd Buurt drankje en hapje 74,70 
 7103-01-01 Koken in de Buurt 1e kw Januari 229,91 
 7103-01-02 Koken in de Buurt 1e kw Februari 236,82 
 7103-01-03 Koken in de Buurt 1e kw Maart 310,28 
 7104-00-02 Activiteiten-ruimte Gezellige avond 350,00 
 7104-01-01 Gezellige avond 1e kw Januari 133,43 
 7104-01-02 Gezellige avond 1e kw Februari 80,46 
 7105-00-01 Deelnemersbijdrage Bingo 

 
850,00 

7105-00-02 Activiteiten-ruimte Bingo 325,00 
 7105-00-03 Bingo drankjes en hapjes 126,44 
 7105-01-01 Bingo 1e kw Januari 325,01 
 7105-01-02 Bingo 1e kw Februari 358,02 
 7105-01-10 Bingo 4ekw Oktober 235,26 
 7106-00-01 Deelnemersbijdrage Zondagmiddaginloop 

 
208,50 

7106-00-02 Activiteiten-ruimte Zondagmiddag 1.825,00 
 7106-00-03 Zondag drankjes en hapjes 78,49 
 7106-01-01 Zondagmiddaginloop 1e kw Januari 123,04 
 7106-01-02 Zondagmiddaginloop 1e kw Februari 121,28 
 7106-01-03 Zondagmiddaginloop 1e kw Maart 42,47 
 7106-01-08 Zondagmiddaginloop 3e kw Augustus 129,11 
 7106-01-09 Zondagmiddaginloop 3e kw September 129,06 
 7106-01-10 Zondagmiddaginloop 4ekw Oktober 63,40 
 7106-01-11 Zondagmiddaginloop 4ekw November 23,95 
 7106-01-12 Zondagmiddaginloop 4ekw December 24,50 
 7203 Voorjaarsvakantie kinderactiviteiten 295,90 
 7206 Herfstvakantie kinderactiviteiten 149,94 
 



 

 

 
  

7303 NL Doet 231,72 
 8001-01 Cursus/training/vergadering 

 
10.540,00 

8001-05 Denksport 
 

200,00 

8005 Gemeente Vrijwilligers stim. bijdrage 
 

1.012,00 

8005-02-01 Gemeente CadY ontmoetingsactiviteiten 
 

4.508,38 

8005-03-01 Gemeente kindervakantieactiviteiten 
 

149,94 

8005-03-02 Maak Capelle kindervakantieactiviteiten 
 

295,90 

8011 Oranjefonds 
 

191,62 

8100 Donaties/Giften/Legaten 
 

1.041,00 

8110 Covid rijksbijdrage 2020 
 

4.000,00 

8200 Diverse baten en lasten 25,70 
 9998 Eindresultaat 794,34 
     28.017,34 28.017,34 


