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Jaarverslag Hof in Zuid 2020

Doelstelling en begroting niet gehaald,
Maar we hebben met elkaar Corona buiten Hof
in Zuid kunnen houden.
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Inhoud:

1: Verslag Hof in Zuid 2020 (activiteitenagenda en brief vrijwilligers
2020 bijgevoegd )
2: Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021
3: Verslag Kascontrole Commissie.
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Verslag Hof in Zuid 2020,

Wat de start van een veelbelovend tweede lustrum had moeten
worden is door de corona epidemie volledig in het water gevallen.
Hebben we de maanden januari en februari onze geplande
activiteiten nog 100% kunnen afwerken en onze bezoekers menig
gezellige activiteit kunnen aanbieden, door het uitwaaien van de
pandemie is het Hof in Zuid daarna 3 maanden volledig in lockdown
gemoeten en dat heeft heel wat voeten in aarde gehad.
Mensen die bij weer of geen weer altijd hun activiteit bezochten en
waar je altijd op kon rekenen kwamen volkomen in de parkeerstand
te staan. Vrijwilligers die hun vaste dagen en tijden in Hof in Zuid
aanwezig waren kwamen ineens weer achter de geraniums te zitten
en waren volkomen de kluts kwijt. Door deze omstandigheden
konden we als bestuur zien wat Hof in Zuid voor al die mensen
betekent. Zoals heel Nederland ontwricht was, wat je van horen
zeggen meekrijgt, hebben we van heel dicht bij mee moeten maken.
Gelukkig konden we in juni op kleine schaal diverse activiteiten die
mogelijk waren en die aan de opgelegde regels konden voldoen weer
opgestart worden.
Hof in Zuid werd omgetoverd naar een gebouw dat vol stond met
regels en aanwijzingen en waar wel weer kleinschalige activiteiten
konden worden afgewerkt. 30 mensen bij een Bingo op 1,5 meter van
elkaar functioneerde prima. Het bestuur van Hof in Zuid heeft het
dragen van mondkapjes binnen Hof in Zuid in augustus al verplicht
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ingesteld en dit werd door iedereen zonder morren geaccepteerd. “
“Geen mondkapje, geen toegang “ werd de slogan. In die tijd hebben
goed kunnen merken hoe dit bij de bezoekers leefde. Iedereen die
binnen liep in Hof in Zuid had zijn mondkapje op en als men ging
zitten mocht het mondkapje af. Hoe mensen op elkaar letten kwam
er bij de Bingo het beste uit, als er maar iemand aanstalten maakte
om op te staan kwam er uit 30 kelen “mondkapje op!”. Corona heeft
ook een voordeel voor ons gehad. Het heeft de saamhorigheid en
het letten op elkaar in de wijk alleen maar versterkt. Wat voor de
wijk heel positief gewerkt heeft is dat het bloedprikken van
St’Franciscus Vlietland het hele jaar door 2 maal per week door heeft
kunnen gaan, waarbij het grote voordeel voor de gebruikers is
geweest dat zij niet elke keer met openbaar vervoer naar het
Vlietlandplein hebben moeten reizen. De controle van het
St’Franciscus gaf aan dat de priklocatie volkomen coronaproef
gebruikt kon worden. Dat we ook heel lang de Bibliotheek
kleinschalig open hebben kunnen houden heeft voor vele oudere
mensen een reis naar de Lange Haven bespaard en dat onze trouwe
bezoekers na een telefoontje naar de coördinator bibliotheek Hof in
Zuid een besteld of nieuw boek thuisbezorgd kreeg hangen we maar
niet aan de grote klok maar zegt iets over de betrokkenheid van onze
vrijwilliger (s).

Gebouw technisch hebben we in de rustige tijden aardig wat aan het
gebouw moeten doen. Mechanische ventilatie werd een hot item. De
mechanische ventilatie was bij aanleg in 2014 niet helemaal volgens
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tekening uitgevoerd. De bezuinigingen op de kosten is daar de
oorzaak van geweest, maar we kwamen het nu wel te kort.
We hebben uit eigen reserve eerst de mechanische ventilatie naar de
activiteiten ruimte uitgebreid. Hierdoor kon onder andere op kleinere
schaal ook de Pilates activiteiten weer verantwoord door gaan. Weer
een groep enthousiaste deelnemers die hun favoriete activiteit
konden beoefenen in een voor hen lastige tijd.
Toen dat er éénmaal inzat en perfect werkte is er gelijk doorgestapt
naar de aanleg van mechanische ventilatie in de vergaderzaal en
bibliotheek. Een karwei waar de bovenburen best last van hebben
gehad maar ze wisten dat we het ook voor hun deden, zij zijn immers
ook bezoekers. Qua ventilatie is het gebouw nu piekfijn in orde en
toen de Gemeente Schiedam achteraf liet weten garant te staan voor
de onkosten kon er bij de penningmeester ook weer een lachje af.
Dat we onze begroting 2020 niet gehaald hebben is een logisch
verhaal als je van de 12 maanden 5 maanden geen inkomsten hebt
gehad en de overige maanden minder inkomsten uit activiteiten en
de baropbrengsten en de vaste uitgaven van huur, gas, water en
verzekeringen gewoon doorgaan. Dat we als Wijkcentrum of
Buurthuis een tegemoetkoming vanuit het Rijk hebben gekregen
verzachte die pijn nog een beetje.
Hierbij ook onze dank voor de jaarlijkse bijdragen van de organisaties
( Gemeente Schiedam, Woonplus, Senioren Welzijn en Pameijer ) die
Hof in Zuid steunen. Ondanks het feit dat we door de
omstandigheden niet onze volledige dienstverlening hebben kunnen
uitvoeren en zelfs enige tijd dicht zijn geweest hebben zij ons
onvoorwaardelijk gesteund.
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In dit moeilijke coronajaar kwam ook de fijne samenwerking met alle
andere partijen in de wijk tot zijn recht. Bijspringen daar waar nodig
was een normale zaak en heeft de verstandhouding enkel maar
verstevigt. Op elkaar bouwen en kunnen rekenen geeft een goed
gevoel en dat dit altijd met gesloten beurzen gaat, een berg
voldoening.

Ondanks dat het voor Hof in Zuid financieel in 2020 geen rozengeur
en maneschijn is geweest zijn er altijd nog mensen en instellingen die
het veel moeilijker hebben en zijn we als organisatie trots dat we dit
jaar 2 maal een donatie aan de Voedselbank hebben kunnen doen
waarbij zij aan hebben kunnen geven waar op die twee momenten
behoefte aan was. Zij gaven aan dat er behoefte was aan flesjes
vloeibare zeep met navulling, eieren en vloeibare margarine, dit
hebben we bij hun laten afleveren, als je zo wat voor je medemens
terug hebt kunnen doen geeft dat een ieder een goed gevoel. Ook
hebben we het project Balkon gymnastiek in Coronatijd mede
gefinancierd waarbij beweegcoaches van Senioren Welzijn bij diverse
woonprojecten in Zuid op het binnenterrein mensen op hun eigen
balkon of galerij op muziek lieten bewegen, een schitterend project
waar heel veel plezier aan is beleefd.
Een pluim gaat er dit jaar ook weer uit naar onze vrijwilligers, zij
hebben er mede voor gezorgd dat we corona buiten Hof in Zuid
hebben kunnen houden.
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Namens het bestuur Hof in Zuid:
Sjaak Bijloo - Voorzitter
Sabine Dingler- Penningmeester
Olga Notenboom – Bestuurslid
Marcel Diederiks – Secretaris
Albert Bons – Bewonersvertegenwoordiger
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