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Jaarverslag Hof in Zuid 2019

Als een LUSTRUM kon vliegen,
is het nu voorbij gevlogen.
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Inhoud:

1: Verslag Hof in Zuid 2019 (activiteitenagenda bijgevoegd)
2: Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020
3: Verslag Kascontrolecommissie.
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Verslag Hof in Zuid 2019
Inderdaad, Hof in Zuid bestond op 10 september 2019 precies 5 jaar en deze 5 jaar
zijn voorbij gevlogen. Op die dag hebben bestuur, vrijwilligers en bezoekers de hele
dag kunnen genieten van koffie, thee en gebakjes en iedereen vroeg zich af of het
nu werkelijk al 5 jaar geleden was dat het startsein was gegeven.
Heel veel bloemen en bedankjes van collega-organisaties; Gemeente Schiedam en
bezoekers maakten van de inloopruimte een complete bloemenwinkel.
Dat je dit op de dag zelf met zijn allen kan vieren is een heerlijk gevoel, maar
binnen het bestuur waren we al langer bezig hoe we dit met onze vrijwilligers
gingen vieren. Je vrijwilligers zijn immers de spil van je organisatie en het
visitekaartje van Hof in Zuid.
Je zoekt iets wat niemand verwacht en waarin iedere vrijwilliger zich kan vinden.
Nou, daar zijn we goed in geslaagd. Op zaterdag 9 november was het partyschip De
Ameland besproken die om half acht uit de Parkhaven vertrok en waarop we tot
half twaalf konden genieten van een heerlijke avond Theater op het Water, een
heerlijk buffet, allerlei drankjes en een schitterend uitzicht over de havens tussen
Maassluis en de Kop van Zuid. Een heerlijke avond waar iedereen van genoten
heeft en waarbij iedereen met een heerlijk gevoel huiswaarts is gegaan. Over
vervoer hoefde niemand zich zorgen te maken; we gingen met de hele ploeg van
45 mensen (iedereen kon zijn partner of een introducé meenemen) om zeven uur
met een bus vanaf Hof in Zuid naar Rotterdam en om half twaalf weer terug.
Alle vrijwilligers hebben genoten van een heerlijke avond en de waardering van het
bestuur Hof in Zuid gekregen voor het werk wat zij 5 jaar voor alle bezoekers
hebben gedaan, en er is nog dagen over nagepraat.
Over de invulling van het gebruik van Hof in Zuid kunnen we niet anders dan
tevreden zijn. Bijna alle dagdelen van de week zijn ingevuld en aan het plezier van
alle bezoekers en deelnemers kunnen we merken dat een ieder binnen zijn eigen
activiteit zijn draai in Hof in Zuid gevonden heeft.
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Voor de maandagavond is er weer een nieuwe activiteit aan de kalender
toegevoegd. Elke maandagavond komen de fanatieke schakers van Schaakclub het
Zwarte Paard hun partijtje spelen, tegen elkaar of tegen tegenstanders uit de regio
Rijnmond. Even wennen voor ons was dat het rustig moet zijn, ook daar hebben we
een vrijwilliger voor gevonden die dat helemaal niet erg vindt.
Een klapper blijft nog altijd het koor Geluid uit Zuid; 40 fanatieke zangers en
zangeressen blijven hun kelen schor zingen elke eerste en derde woensdagavond
van de maand. Onder leiding van dirigent Thijs worden er heel veel liedjes uit de
oude doos Hof in Zuid in geslingerd en na afloop worden de kelen weer gesmeerd
en menige snack zorgt voor de inwendige mens. Lachen blijft het als er een
zangeres van 84 jaar komt vragen of we niet eens voor ouwetjes in een
verzorgingstehuis kunnen optreden. Die mensen kunnen er best van opknappen als
ze al die liedjes van vroeger zouden horen, dacht zij.
Nou aan die wens werd voldaan; woensdagavond 4 december waren we
uitgenodigd in het voormalige François HaverSchmidt huis aan de Willem de
Zwijgerlaan. Dit gebouw wordt tijdelijk gebruikt door GGZ Delfland. Na wat
gesprekken met de activiteitenbegeleidster en enkele cliënten vooraf werd het een
knaller van een avond. Met vele familieleden van cliënten en koor werd er voor de
pauze een doos met smartlappen opengetrokken waarbij er door het publiek net
zo hard werd gezongen als door het koor zelf. Na de pauze kwamen de Sinterklaasen Kerstliederen aan de beurt en ook hierbij kon je zien dat er intens genoten werd
door iedereen die daar aanwezig was. Heerlijk was het om te zien dat mensen,
waarvan wij dit helemaal niet verwacht hadden, uit volle borst moeiteloos alle
liedjes konden meezingen. Met de uitnodiging om in 2020 zeker nog tweemaal
langs te komen zijn dit de bekende krenten uit de pap.
Zoals we vorig jaar al lieten weten hebben we ook een kanjer in huis gehaald voor
de Lange Tafel. Elke laatste woensdag van de maand zijn alle plaatsen bezet aan de
lange tafel en wordt er reikhalzend uitgekeken naar wat Rudo nu weer op tafel
komt zetten. Voor ons als bestuur en bezoekers van de Lange Tafel hadden we het
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niet beter kunnen treffen en hadden we al snel door dat Rudo iemand is die niet
voor de eerste keer voor 50 mensen kwam koken. Ook hijzelf vindt het dankbaar
werk om voor deze mensen te koken en van het maken van een 4-gangenmaaltijd
wordt hij echt niet zenuwachtig. Na elke maaltijdavond gaat hij met applaus de
deur uit, iets waar hij zichtbaar van geniet.
Dit jaar hebben we voor het eerst voor 50 mensen een kerstmaaltijd georganiseerd
op 18 december. Een heel groot succes, mede door de 4-gangenmaaltijd die door 2
koks was bereid. Rudo had ook een collega uitgenodigd waar hij altijd mee gewerkt
had. Het budget werd door Hof in Zuid betaald. Die dag werd er door iedereen
besloten dat we per keer € 5,00 in plaats van € 4,00 gaan betalen om zo alvast een
potje voor volgend jaar december op te bouwen.
Bezoekers tevredenheidsonderzoek 2018
Uit het onderzoek van 2018 hadden we 5 speerpunten gehaald waar we in 2019
wat mee moesten gaan doen.
1: Groter activiteitenbord is nog niet helemaal gerealiseerd. Wel wordt er veel
meer geflyerd en worden alle weekendactiviteiten op Facebook aangemeld. Een
los bord buiten is vooralsnog geen optie.
2: Ventilatie en temperatuur zijn aangepast in de Activiteitenruimte.
3: Er zijn 2 verrijdbare tafels voor de vergaderruimte aangeschaft wat veel meer
mogelijkheden oplevert voor het gebruik van de ruimte.
4: Er zijn vanaf 7 mei negen peuterdanslessen georganiseerd voor kinderen vanaf 4
jaar. Buiten dat de kinderen enorm veel plezier aan het kleuterdansen beleefden
droeg het bij aan nieuwe sociale vaardigheden. Maar ook de motorische en
emotionele ontwikkeling werden gestimuleerd. De zaal werd door Hof in Zuid
beschikbaar gesteld en voor kinderen waarvoor de kosten van € 21,00 te hoog
waren zijn deze door Hof in Zuid betaald. Kinderen en juf Madeleine hebben er
veel plezier aan beleefd en moeten zeker aan een herhaling gaan werken.
5: Activiteiten voor niet-Senioren blijft een moeilijk verhaal. Het wijkcentrum krijgt
al gauw door de buitenstaanders het stempel ‘enkel voor ouderen’ opgespeld,

Hof in Zuid. Activiteiten, ontmoeting, en dienstverlening

5

maar dat is niet realistisch. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en
worden ook door alle leeftijden bezocht, daar waar er geen stempel ‘alleen voor
senioren’ op staat. Dit zijn activiteiten de door Senioren Welzijn georganiseerd
worden en wij de ruimte faciliteren. Daarvoor hanteert Senioren Welzijn zelf een
grens vanaf 55 jaar. Hof in Zuid probeert, volgens de doelstelling, zoveel mogelijk
activiteiten te organiseren die door elke leeftijdsgroep bezocht kan worden.
Wat de knelpunten van de vrijwilligers vanuit de enquête betreft:
1: Meer activiteiten op de zondag: we streven ernaar om minimaal twee
activiteiten per maand op de zondag te realiseren. Hierbij houden we twee
zondagen open om ad-hoc activiteiten te organiseren of de zaal te verhuren.
2: Wifi verbeteren: is gerealiseerd; er is overgestapt naar een andere provider en
er is een wifi-versterker in de vergaderzaal geïnstalleerd. Gebruikers hebben geen
klachten meer.
3: Gym/dansles voor kids: zie punt 4 bezoekers tevredenheidsonderzoek.
4: Uitbreiding vrijwilligers: er zijn 3 actieve vrijwilligers bijgekomen en zij zijn, na
een korte inwerkperiode, zelfstandig actief.
5: Stabielere Hobbyclub: de Hobby knutselaars zijn inmiddels zo actief dat de clubs
uitgebreid zijn van één naar twee keer per maand: elke maandagochtend en iedere
3de dinsdag van de maand.
Zoals u kunt lezen wordt er ook wat gedaan met de opmerkingen van bezoekers en
vrijwilligers en zullen we als bestuur blijven werken aan een fijne, gezellige en
gezonde organisatie Hof in Zuid.
Als speler van een team zijn we zeer tevreden over de samenwerking met onze
samenwerkings teamgenoten, de contacten met Gemeente Schiedam, Pameijer,
Senioren Welzijn, Woonplus en de Bibliotheek Schiedam zijn van grote waarde
voor het goed kunnen functioneren van Hof en Zuid en de samenwerking met onze
partners in de wijk, Dock, Wot, Bewoners Vereniging Schiedam Zuid, de Pionier,
J&S, Winkeliers Groenelaan en de Wijkagent, onderhouden we goede contacten en
zijn we er voor elkaar als we elkaar nodig hebben.

Hof in Zuid. Activiteiten, ontmoeting, en dienstverlening

6

Namens het bestuur Hof in Zuid:
Sjaak Bijloo
– Voorzitter
Marcel Diederiks – Secretaris
Sabine Dingler
– Penningmeester
Olga Notenboom – Bestuurslid
Albert Bons
– Bewonersvertegenwoordiger

Hof in Zuid. Activiteiten, ontmoeting, en dienstverlening

7

