Activiteitenplan 2019
1. Algemeen
De doelstelling om De Velder tot een financieel gezonde wijkontmoetingsplaats te maken
wordt verder gerealiseerd. Ook op het punt van de ontwikkelingen rond de decentralisatie,
Participatie, WMO en Jeugdzorg worden in nauw overleg met Gemeente, wijkteam en collega
bestuurders goede vorderingen gemaakt. De grote zorg rond de financiële middelen is verlicht
door de toezegging dat de subsidie voor 2019 gelijk blijft ten opzichte van 2018. Hierdoor
kunnen we een beter financieel resultaat bereiken om zo de noodzakelijke reserves voor
onderhoud en vervanging inventaris verder aan te vullen tot een realistisch niveau. Hierdoor
zijn de toekomstige reparaties aan de aan duidelijke slijtages onderhevige inventaris mogelijk.
Maar ook reservering voor mogelijke financiële personele verplichtingen in de toekomst kan
verder ter hand worden genomen in deze financieel onzekere tijd waarin het niet meer
vanzelfsprekend is dat wijkcentra openblijven.
2. Inventaris/onderhoud
In 2019 zullen investeringen gedaan worden in de sfeer van te vervangen inventaris.
3. Beheer van het gebouw
Mevrouw Lissy Kempeners functioneert als beheerder van het wijkcentrum. Zij is de enige
bezoldigde functionaris binnen de stichting. Haar taak wordt bijgesteld naar meer nadruk op
het belang van gastvrouw schap nu in de ontwikkelingen in de 0e lijn de ontmoeting een
steeds prominentere plaats in gaat nemen. Ook moet het binden van onze bezoekers een
prioriteit zijn. Door het toenemen van het aantal bezoekers is meer inzet nodig in
schoonhouden en bijwerken van de slijtages/beschadigingen. De eisen aan beheer en
hygiëne moeten we handhaven waardoor de schoonmaakkosten hoger worden door
inschakelen van meerdere personen en aanvullende beheerder die voorlopig op basis van
vrijwilligersvergoeding elke woensdag werkzaamheden verricht.
4. Bestuurssamenstelling
Op 1 januari 2018 bestond het bestuur uit:
Voorzitter:
Teun van Roekel
Secretaris:
Kornel Zwart
Penningmeester:
Wim Slotboom
Bestuursleden:
Gerard van Laar,
Lauwrens Edel en
Cees Klinkberg
5. Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn de kracht van het wijkcentrum! Vrijwilligers zijn betrokken mensen.
Activiteitenleiders, barvrijwilligers, bestuurders, onderhouds- en klusjesmensen. In 2018
waren er ongeveer 60 vrijwilligers aan het wijkcentrum verbonden.
6. Juridisch inloop avond
Gezien het belang voor wijkgenoten is dit een De Velder activiteit. Uitvoering berust bij mr.
Alie Dijkstra met ondersteuning van Willem ten Brink.
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7. Stageplaatsen
In het kader van participatie plekken worden onder leiding van de beheerder mevrouw Lissy
Kempeners deelnemers aan dit project opgevangen en zijn gegroeid in hun ontwikkeling naar
minimaal een zelfstandig opererende vrijwilliger.
8. Soort activiteiten van De Velder
De Velder onderkent:
- Incidentele activiteiten. Dit zijn activiteiten die, het woord zegt het al, incidenteel worden
georganiseerd.
- Structurele activiteiten. Deze activiteiten kennen een regelmatig terugkeerpatroon. Ook
de inzet van de beheerder als gastvrouw is een belangrijke en waardevolle activiteit die
mede het sociaal beleid ondersteunt en bijdraagt aan het welzijn.
- Interne activiteiten. Dit zijn activiteiten die onder verantwoordelijkheid van De Velder
worden georganiseerd en uitgevoerd; Door terug treden van Malkander is deze activiteit
verzwaard.
- Externe activiteiten. Deze activiteiten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
derden;
- Gemengde activiteiten. Dit zijn activiteiten die De Velder, samen met externe
organisaties organiseert en uitvoert; Dit is een toenemend fenomeen. Denk aan
kwartiermaken , samenwerking met de kerken.
- Wijkondersteunende activiteiten. Deze activiteiten worden veelal in samenwerking met
het wijkteam van de gemeente Ede georganiseerd. Maar ook de eigen activiteiten bij het
signalen van (sociale) problemen en verwijzen van bezoekende wijkbewoners. Ook blijkt
een luisterend oor al vaak voldoende te zijn dat mensen verder kunnen zelf hun
problemen op te lossen of zich aan te sluiten bij een activiteit.
- Onder deze categorie vallen tevens de bijeenkomsten die door (huurders-)
belangenverenigingen, Verenigingen van Eigenaren en andere organisaties uit de wijk
worden georganiseerd. Daarnaast vindt uitwisseling van informatie en doorverwijzing
plaats met het Sociaal team Veldhuizen. Dit heeft al geleidt tot succesvolle aanpak van
problemen.
- Gemeentelijke activiteiten.
De Velder participeert volop in de nieuwe gemeentelijke ontwikkeling. Naast
ondersteuning in de wijk participeren we bij veel toekomstige beleidsontwikkelingen op
het gebied van Zorg en welzijn. We werken daarom ook samen met de andere Buurt/Dorpshuizen in de Gemeente Ede.
9. Cursusaanbod via Malkander
Het Centraal Activiteiten Bureau (CAB) is opgeheven en SWO-activiteiten zijn overgeheveld
naar sportservice. Door de verzwaring van de cursistenadministratie is een extra vrijwilliger
aangesteld. In 2019 wordt verder ontwikkeling verwacht en zal samen met de anderen
samengewerkt worden om bij vragen vanuit de bewoners een passende activiteit kundig
begeleid wordt door interne en externe partijen.
10. Cursussen in eigen beheer
In 2018 zijn door De Velder weer meer cursussen in eigen beheer opgezet. Deze cursussen
worden opgezet met deskundigen in een bepaald vakgebied. Bijv. Nederlands voor
anderstaligen, Tai Chi, Bridge, Wandel- en Fietsclub De verwachting is dat dit in 2019 een
grotere vlucht zal, daar gebleken is dat deze cursussen goed aansluiten bij de behoefte van
de bezoekers en buurtbewoners.
Alle bestaande creativiteit cursussen, biljartgroep en de kaartgroepen dragen bij tot een
ontspannen ontmoeting van wijkbewoners. Vaak genereren deze activiteiten een vervolg
buiten het wijkcentrum zoals samen buurten, theaterbezoek of gewoon een gezellig dagje uit.
11. Koningsdagviering
Ondanks de zeer grote belasting voor vrijwilligers en bestuur is bij de evaluatie 2018 naar
voren gekomen dat ook in 2019 weer de nodige activiteiten op de Koningsdag worden verricht
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12. Zondagmiddagmuziek
In 2016 zetten we de kleinschalige muziekevenementen voort op zaterdagavond en
zondagmiddag. Bij mooi weer wordt gebruik gemaakt van het park achter het wijkcentrum, bij
koud en nat weer wordt uitgeweken naar De Velder. Elektronische versterking van de muziek
gebeurt vrijwel niet bij buitenoptredens, zodat van geluidsoverlast geen sprake is.
In het kader van de Heideweek 2018 is een muziekfestival georganiseerd met ca 100 gasten
waardoor een herhaling in 2019 tot de mogelijkheden behoort.
13. Kumpulan
De start in 2017 is een groot succes. In samenwerking met de ouderenwerkers van Malkander
worden om de twee maanden bijeenkomsten belegd die door een steeds groeiende groep
wordt bezocht. Naast oud-Indië gangers nemen steeds meer heterogene grep wijkbewoners
hieraan deel. Niet alleen door kennismaking met de oude cultuur worden ook de culinaire en
muzikale bijdragen zeer gewaardeerd en vriendschappen gesmeed.
14. Heerenleuth
Deze succesvolle formule geeft niet alleen plezier in deze herensociëteit maar heeft
zorggedragen voor vriendschappen, deelname aan andere activiteiten. Door ontmoeting met
andere bezoekers van het wijkcentrum tot zelfs het vinden van nieuwe partners. Daarnaast
worden regelmatig ook de partners echtgenoten bij een activiteit betrokken.
15. Kerstmarkt en kindersinterklaasfeest.
Afhankelijk van het succes van het Kindersinterklaasfeest en de kerstmarkt 2018 zullen ook in
2019 deze evenementen vervolgd worden.
16. Kinderactiviteiten.
In 2018 worden een aantal activiteiten weer opgestart. O.a. jeugdclub, koken met kinderen
mogelijk in samenwerking met Resto van Harte.
Verder samenwerking met de scholen wordt onderzocht zodat ook in 2019 de kinderen de
weg naar De Velder kunnen vinden.
17. Financiële verantwoording en planning.
Na ruim 27 jaar met een toenemend gebruik is de inventaris op een aantal punten aan
vervanging toe. Op een aantal punten is aanpassing aan de nieuwe eisen Dankzij de inzet
van een aantal vrijwilligers is het bijhouden tot nu toe tegen lage kosten gerealiseerd. Maar de
hoge eisen, oplopende kosten van o.a. de verzekeringen, salaris, energie nopen tot adequate
maatregelen. Door met name de financiële organisatie te optimaliseren zien wij 2019 met
vertrouwen tegemoet. Naast de Gemeentelijke subsidie zullen we ook een beroep doe op
externe subsidiegevers. De ontwikkeling wordt voor het wijkwerk wel steeds moeizamer. We
hopen door grotere samenwerking de eindjes aan elkaar te knopen in 2019.

Ede, 25 augustus 2018
Namens het Stichtingsbestuur,
L. Edel, bestuurslid
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