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VOORWOORD
2019 was een zeer bijzonder en dynamisch jaar voor S"ch"ng Bewonersini"a"ef De Hagedoorn. De S"ch"ng is 9
april 2019 formeel opgericht. We hebben in 2019 ac"ef uitvoering gegeven aan ons businessplan en de door ons
geformuleerde doelstellingen.
Een belangrijke mijlpaal was het tekenen van de koopakte voor het pand De Hagedoorn op 1 augustus 2019.
Hiermee hebben we een grote stap kunnen ze]en in de weg naar de ﬁnanciële ona`ankelijkheid. Meest essen"eel
is dat we daarmee een fysieke plek van, voor en door bewoners in onze wijk hebben gerealiseerd met voldoende
ruimte voor ontmoe"ng, zelfontplooiing en maatschappelijke (buurt)ac"viteiten.
Ons woord van dank gaat uit naar de vrijwilligers en bewoners uit de wijk. Zonder hen is er geen bewonersini"a"ef.
Ook gaat onze dank uit naar de partners die het buur"ni"a"ef met ons hebben doorontwikkeld tot wat het nu is. In
het bijzonder de Gemeente Almelo, de maatschappelijke organisa"es in De Hagedoorn, Frank Eekelder (Eurus) en de
Raad van Toezicht. Het feit dat we een beroep kunnen doen op de aanwezige exper"se in de verschillende disciplines
maakt dat we de toekomst van onze S"ch"ng met vertrouwen tegemoet zien.
Wij willen graag iedereen die we in 2019 hebben mogen ontvangen en ontmoeten bedanken!
Namens S"ch"ng Bewonersini"a"ef De Hagedoorn,
Jeane]e Tijhof-Ne]ers, Marjolein Heijboer, André Jansen en Peter van der Hout

1. Wat vooraf ging
De start van het bewonersini"a"ef gaat terug naar de zomer van 2016. De voormalige basisschool De Hagedoorn
staat als gevolg van een fusie werkloos midden in de wijk. Diverse buurtbewoners uit de Goossenmaat, een buurt in
de wijk Nieuwstraatkwar"er, sloegen de handen ineen en drongen er bij de gemeente op aan het pand voor de buurt
de behouden. In overleg met- en op verzoek van de gemeente Almelo is door Eurus eind 2017 een haalbaarheids- en
ac"veringsonderzoek uitgevoerd. Essen"eel hierbij was de vraag of diverse (maatschappelijke) partners werkzaam in
de wijk samen met de bewoners van het Nieuwstraatkwar"er een ac"eve rol kunnen en willen spelen. Er bleek meer
dan voldoende animo waardoor we met ondersteuning van Eurus en de gemeente Almelo ons bewonersini"a"ef de
Hagedoorn verder hebben kunnen ontwikkelen tot wat het nu is.
Vanaf begin 2018 zijn alle par"jen nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkelingen. We hebben daarin het belang van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid meermaals onderstreept. Onze overtuiging was en is dat we alleen door cocrea"e tot een succesvol ini"a"ef kunnen komen. De eerste huurders namen in de zomer van 2018 hun intrek in De
Hagedoorn. Begin 2019 zijn alle verhuurbare ruimten ingevuld. Het hoogtepunt in 2019 was het tekenen van het
koopcontract.

1.1 De weg naar de aankoop
De afdeling vastgoed van de Gemeente Almelo is bij de start van het bewonersini"a"ef de eigenaar en tevens
verhuurder van het pand De Hagedoorn. Om een huurovereenkomst te kunnen opstellen is een en"teit nodig die als
huurder wordt aangemerkt en de verantwoordelijkheid kan en wil dragen. Hoewel wij ons ini"a"ef willen
formaliseren in een S"ch"ng kwam deze eis voor ons op dat moment nog te vroeg. We hebben met dank aan Eurus
een oplossing gevonden. Zij hebben voor ons bewonersini"a"ef de Hagedoorn B.V. opgericht en waren bereid totdat
de S"ch"ng een feit is op te treden als hoofdhuurder.
In het proces om tot de aankoop van het pand te komen heei de Gemeente Almelo een belangrijke rol vervuld.
Op voorwaarde dat de kans op de aankoop van het pand door het bewonersini"a"ef reëel is, is tot aan de
aankoop geen huur verschuldigd aan de Gemeente Almelo. De zoektocht naar investeerders om het pand te
kunnen aankopen heei de partners KNHM founda"on en de Triodos bank opgeleverd. Met de eis dat de
hypotheek/leningsovereenkomst met de S"ch"ng Bewonersini"a"ef De Hagedoorn wordt gesloten is op 9 juli
2019 de koopovereenkomst met de Gemeente Almelo getekend. Bewonersini"a"ef De Hagedoorn BV werd
daarmee overbodig en wordt geliquideerd. Het saldo van de BV komt na airek van de kosten ten goede aan de
s"ch"ng.
Met de aankoop van het pand is een grote stap gezet in de weg naar de (ﬁnanciële) ona`ankelijkheid om onze
maatschappelijke opgaven ten gunste van de wijk te kunnen ontplooien. De bewoners uit de wijk weten de weg
naar De Hagedoorn en de maatschappelijke instellingen in het pand steeds beter te vinden. Dat geldt ook voor
de bewoners onderling. De sociale cohesie is zichtbaar sterker geworden.

2. Maatschappelijke ac"viteiten
S"ch"ng Bewonersini"a"ef De Hagedoorn is formeel op 9 april 2019 is opgericht. We hebben bewoners en de
maatschappelijke organisa"es vanaf het begin (eind 2018) ac"ef betrokken bij het ini"a"ef en de
ontwikkelingen. In samenwerking met de huurders en gebruikers bieden we de volgende diensten:
Organisa"e

Invulling

Structureel dienstenaanbod

Buurtzorg

Kantoor en inloopfun"e

Prikken bloedsuiker, opmeten bloeddruk, voorlich"ng etc.

Avedan

Huiskamer

Ontmoe"ng gericht op niet in Nederland geboren ouderen

De Klup

Dagbesteding voor mensen met
lichte verstandelijke beperking

Repaircafé en het leveren van een prak"sche bijdrage in de
Hagedoorn

Leger de Heils

kledingwinkel en kledingherstel
voor en door bewoners

2e hands kwaliteitskleding of herstel van kleding voor een
vriendelijke prijs en het leveren van een prak"sche bijdrage
in de Hagedoorn.

’s Heeren Loo

Dagbesteding voor jongeren met Ruilwinkel: speelgoed, kleding en meubels en het leveren
een psychische beperking
van een prak"sche bijdrage in de Hagedoorn

Fysio Almelo

Behandelkamer en oefenruimte

Fysiotherapie, voorlich"ng chronische aandoeningen,
aanbod sport en spel: doelgroep jonge kinderen en "eners
met een beweegachterstand en volwassenen met
(beginnend) overgewicht.

RIBW

Kantoor en inloopfun"e

Ondersteuning psychisch kwetsbare mensen.

Mens door mens

Ac"viteiten- en overlegruimte

Vrijplaats waar kwetsbare mensen kunnen werken aan
herstel en het leveren van een prak"sche bijdrage in de
Hagedoorn

Gemeente Almelo Kantoor en inloopfun"e

Lokenunc"e sociaal domein en wijkteam

Talencentrum

Spaanse les - cursusduur cyclus van 10 weken

Ontmoe"ngsruimte

De behoeie aan deze diensten blijkt groot. Het aantal bezoekers heei na de start een enorme vlucht genomen.
Bovenstaande organisa"es dragen daarnaast allen bij aan de exploita"elasten. Met een deel van de winst uit de
verhuur hebben we een start kunnen maken met ac"viteiten van, voor en door de wijk, waaraan iedereen mee
kan doen.
Enkele highlights:
• Opa en kleinkind bezoeken de ruilwinkel. Het jongetje van een jaar of 7 vertelt dat hij helaas niets heei om
te ruilen. Hij heei wel een tekening gemaakt. Deze tekening is in de ruilwinkel opgehangen en de jongen is
met speelgoed naar keuze zielsgelukkig huiswaarts gekeerd.

• Een lokenunc"e van de Gemeente Almelo in de buurt is een succes. De Gemeente gaat deze func"e ook
uitrollen in andere wijken.
De georganiseerde ac"viteiten en bezoekers aantallen zijn in onderstaand overzicht uiteengezet. N.B. De
ac"viteiten met een * zijn om niet aangeboden.

Ac#viteiten 2019

Gemiddeld Aantal bezoekers/

Aantal bezoekers/deelnemers

deelnemers per week
Viswedstrijd*

15

Kinderac"viteiten "jdens schoolvakan"es*

45

Bingo*

29

Bloemschikcursus

11

Tekenen koopovereenkomst 9 juli 2019

110

Lady’s Night

65

Kaartclub

12

Afvalbakken ac"e oud-nieuwjaar

3

Wekelijkse lunch huurders en bewoners

12

Vrouwengroepen Avedan*

10

Valpreven"e voor ouderen

8

Sport en spel voor kinderen*

9

Kerstmarkt*
Inloop - ontmoe"ngsplek*

250
90

Bewonersavond parkeerproblema"ek*
Totaal

25
112

578

Enkele highlights:
• De afvalbakken in het nabijgelegen park worden ieder jaar "jdens de jaarwisseling door vuurwerk vernield.
In overleg met de poli"e en de Gemeente Almelo zijn de bakken door enkele handige bewoners verwijderd
en na de jaarwisseling weer teruggeplaatst. In ruil daarvoor hebben we 15 grote pakken koﬃe ontvangen. Dit
willen we ieder jaar herhalen.

• De kerstmarkt 2019 was een succes. Dit heei aantoonbaar extra draagvlak en vrijwilligers opgeleverd.

• De koopovereenkomst met de gemeente Almelo is ondertekend door Burgermeester Arjan Gerritsen. Ook
werd ons ini"a"ef nadrukkelijk genoemd in zijn nieuwjaarstoespraak 2019.
• In februari 2019 bracht Europarlementslid mevrouw Annie Schreijer een bezoek aan het Nieuwstraatkwar"er
en De Hagedoorn in het kader van de energietransi"e en wat dat voor bewoners betekent. De
verduurzaming van het pand en het betrekken van de wijkbewoners staat bij ons hoog op de agenda.
• Een dag voor de viswedstrijd was één kind aangemeld. We hebben ervoor gekozen de wedstrijd niet te
cancellen. Op de dag zelf hebben 15 kinderen aan de viswedstrijd deelgenomen.

• De bloemschikcursus was een succes. De vooraanmelding 2020 telt nu al 20 bewoners.

2.1 Maatschappelijke eﬀecten
Wij geloven in een sociale samenleving waarin iedereen kan meedoen. Bovengenoemde ac"viteiten en het
dienstenaanbod dragen daar aan bij. Hiermee hebben we bewoners geac"veerd, dagelijkse beslommeringen
weggenomen en of hen kansen geboden voor (persoonlijke) ontwikkeling. Wij zijn gestrekt in onze overtuiging dat
we met name door de samenwerking met de Gemeente Almelo, de woningcorpora"es en de (professionele)
organisa"es in het pand het verschil in deze wijk kunnen en blijven maken. De belangrijkste maatschappelijke
eﬀecten van deze gezamenlijke inspanning zijn dat:
1.

de sociale cohesie in het Nieuwstraatkwar"er is vergroot.

2.

de verborgen talenten van inwoners beter worden benut.

3.

mensen met sociale- en psychische problemen of een laag besteedbaar inkomen meedoen.

4.

de maatschappelijke deelname van de bewoners uit de wijk aantoonbaar is verbeterd.

5.

we met het ini"a"ef een posi"eve twist hebben gegeven aan het nega"eve imago van onze wijk.

3. Organisa"e
3.1 Bestuur
Ten "jde van de oprich"ng, 9 april 2019, bestaat S"ch"ng Bewonersini"a"ef De Hagedoorn uit de volgende 3
bestuursleden:
Jeane]e Tijhof-Ne]ers: Voorzi]er
André Jansen: Penningmeester - secretaris
Peter van der Hout - algemeen bestuurslid
De doelen van de S"ch"ng zijn op de volgende wijze statutair vastgelegd:
a.

het verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leeraarjheid in de wijk
Nieuwstraatkwar"er, van, voor, en met bewoners van de wijk;

b.

het ontwikkelen van (wijkgerelateerde) ini"a"even van bewoners van de wijk die leiden tot maatschappelijk
verantwoorde verdienmodellen, die leiden tot het genereren van inkomsten die worden aangewend ten
behoeve van de wijk alsmede de duurzame uitvoering daarvan;

c.

De S"ch"ng heei geen winstoogmerk

Marjolein Heijboer is in de loop van 2019 het bestuur komen versterken. Te samen dragen we zorg voor het
nastreven van de beoogde doelen. Omdat onze voorkeur uitgaat naar een bestuur dat bestaat uit een vijf leden
wordt in 2020 prioriteit gegeven aan het opstellen van een proﬁel en de werving. Het bestuur wil in 2020 de huidige
taken en rollen herijken en kijken welke kennis en kunde nodig is en hoe de wijk nog beter kunnen bereiken.

3.2 ANBI
S"ch"ng Bewonersini"a"ef De Hagedoorn heei de ANBI status. Als Algemeen nut beogende instelling kunnen we
gebruikmaken van bepaalde belas"ngvoordelen o.a. ten aanzien van schenkingen en energiebelas"ngen. Dit stelt
ons in staat om de middelen ten volle te benu]en ten gunste van onze maatschappelijke doelen.

3.3 Raad van Toezicht
In de statuten is bepaald dat de S"ch"ng wordt bestuurd door een bestuur, onder toezicht van een Raad van
Toezicht, voor zover deze is ingesteld. Eind 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende 4 leden:
Piet de Noord:

Bestuurslid afdeling Overijssel KNHM en lid programmateam Par"cipa"es KNHM Arnhem.

Henk Sneijders:

Voormalig Arts en strateeg/innovator van zorginstelling Carint Reggeland

Guido Eggermont:

Voormalig directeur vervoerscentrale PlusOV.

Han Zomer:

Directeur MBO College voor Management & Organisa"e en Rector VAVO Lyceum van
Twente at ROC van Twente.

De taken zijn als volgt verdeeld:
Han Zomer: Voorzi]er
Piet de Noord: Secretaris
Henk Sneijders: algemeen lid
Guido Eggermont: algemeen lid
De Raad van Toezicht heei naast het houden van toezicht juist ook een adviserende rol. In 2020 wordt de wijze
waarop de raad haar taken kan en gaat uitvoeren voor het ini"a"ef met het bestuur besproken en uitgewerkt.
Afgesproken is dat het bestuur en de Raad van Toezicht tenminste 2 keer per jaar een gezamenlijk overleg inplannen.

3.4 Vrijwilligers
3.4.1 Werving
De vrijwilligers zijn en worden geworven binnen het netwerk van de bewoners en de professionele organisa"es
werkzaam in de wijk Nieuwstraatkwar"er. Ac"eve werving en de posi"eve bijdrage aan de wijk heei ertoe geleid dat
het aantal vrijwilligers vanaf de oprich"ng is toegenomen en dat eind 2019 in totaal 22 vrijwilligers ac"ef betrokken
zijn. Tevens kunnen we een beroep doen op een ﬂexibele schil van 15 vrijwilligers. Zij verrichten hand- en
spandiensten bij de diverse ac"viteiten ten gunste van de wijk. In onderstaand overzicht is de groei van het aantal
vrijwilligers vanaf 9 april 2019 tot 1 januari 2020 en een schavng van het aantal betrokken vrijwilligers in 2020 per
onderdeel uiteengezet.
Vrijwilligers

April 2019

December 2019

2020

Aantal

Aantal

aantal

Raad van Toezicht

3

4

4

Bestuur

3

4

5

Gastvrouw - lunchteam

3

7

10

Ac"viteitencommissie

2

6

7

Klussendienst

1

2

3

Flexibele schil

0

15

22

Func"e

De werving van vrijwilligers is een con"nue proces. In 2020 zal de ac"viteitencommissie in samenhang met de
huurders en organisa"es naaste de bestaande ini"a"even ook nieuwe ac"viteiten ontwikkelen en wordt een
ac"viteiten jaarplanning opgesteld.

3.4.2 Op- en begeleiding
De S"ch"ng leunt met name op de vrijwillige inzet van de mensen die het ini"a"ef een warm hart toedragen en of
zich graag persoonlijk willen ontwikkelen. We hechten daar ook veel waarde aan. Daarbij hoort een
vrijwilligersbeleid op maat. Een deel van de vrijwilligers dat belast is met de taak als gastvrouw of ac"ef is in de
ac"viteiten commissie is verminderd onderwezen. We hebben de begeleiding van deze groep kunnen beleggen bij
Welzijnsorganisa"e Avedan. Daarmee werken we zowel aan de persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers als aan
de con"nuïteit van het ini"a"ef. Ook in 2020 zal Avedan deze taak gaan uitvoeren. Vanaf de ini"a"e tot heden
worden we tevens ondersteund door Eurus. Zij hebben veel ervaring met bewoners ini"a"even als het gaat om van
een idee tot een haalbaar project te komen en het toewerken naar een zelfredzame organisa"e. De Gemeente
Almelo heei de ondersteuning tot maart 2021 gegarandeerd. Daarom wordt in 2020 ingezet op kennisdeling en de
borging van de belangrijke posi"es zodat we als organisa"e zoveel mogelijk zelfstandig verder kunnen en of middelen
genereren waarmee we zelf de benodigde exper"se kunnen inhuren.

4. Subsidies en fondsen
We willen het ac"viteiten aanbod waaraan iedereen mee kan doen en waar behoeie aan is uitbreiden.
Omdat te kunnen doen ze]en we in op de verbetering van de ﬁnanciële stabiliteit. Ons pand kent een hoge
energielast. Om deze last te verlagen is in het 3e kwartaal 2019 een aanvraag ingediend bij S"ch"ng Doen ten
behoeve van het vervangen van:
• verouderde (tl) verlich"ng door LED verlich"ng
• enkelglas door HR++ glas
De aanvraag ter groo]e van € 40.000,- is gehonoreerd. De werkzaamheden worden in 2020 uitgevoerd en zijn naar
verwach"ng medio 2020 afgerond.
Deze energiemaatregelen leveren een lastenbesparing op van circa € 5.000,- per jaar die (voor en deel) kan worden
benut ten gunste van ac"viteiten voor de wijk. Tevens leveren we een bijdrage aan het verminderen van de CO2
uitstoot en hebben we een belangrijke stap gezet in het creëren van een voorbeeldfunc"e t.a.v. de energietransi"e
in de buurt.
In 2020 willen we naast de verdere verduurzaming van het pand inze]en op een andere invulling van de ineﬃciënte
ruimten in het pand. Daarmee wordt de verhuurbaarheid en ook de omzet vergroot. We gaan in 2020 ac"ef opzoek
naar extra ﬁnanciële middelen om deze verbouwingen te kunnen bekos"gen. Een voorzich"ge raming is dat tussen
de € 40.000,- en 65.000,- nodig zal zijn. We hopen een groot deel via landelijke subsidies bekos"gd te krijgen.

5. Financieel
We hebben in de KNHM founda"on en de Triodos
Bank partners gevonden die net als wij geloven in
een sociale samenleving waarin iedereen kan
meedoen. De lening / hypotheek die nodig was om
het pand te kunnen aankopen is tegen guns"ge
voorwaarden aan ons ter beschikking gesteld.
Hierdoor hebben we een eerste belangrijke stap
gezet in een duurzame oplossing om de
leezwaliteit in de wijk Nieuwstraatkwar"er te
verbeteren. Samen met de huidige huurders en
andere professionele partners werken we verder
aan de realisa"e van dit doel.
In het proces om tot de aankoop van het pand te
komen heei de Gemeente Almelo een belangrijke rol
vervuld.
Tot de datum van aankoop werd het pand vrij van huur ons ter beschikking gesteld. Hierdoor hebben we direct een
een deel van de huuropbrengst, met airek van de exploita"ekosten, kunnen aangewenden ten behoeve van de
opstartkosten en de ac"viteiten voor de wijk.
De koopovereenkomst met de Gemeente Almelo is 9 juli 2019 getekend. Burgemeester Arjan Gerritsen kwam
persoonlijk naar de Hagedoorn om de overeenkomst namens de Gemeente Almelo te ondertekenen. Dit feestelijke
moment werd door circa 110 bezoekers bezocht. De koopakte is op 1 augustus 2019 bij de notaris getekend.
Daarmee werden we formeel eigenaar van het pand de Hagedoorn en het perceel aan de Wilgenstraat 11 te Almelo.

5.1 De kerncijfers
Kerncijfers

2019

2020

Omzet (2019 vanaf april)

€ 54.285,00

€ 84.000,00

Inkopen

€ 3.558,00

€ 5.200,00

Bedrijfskosten

€ 47.852,00

€ 75.000,00

Resultaat

€ 2.875,00

€ 3.800,00

Voor de controle op de cijfers en het opstellen van het jaarrapport is de opdracht gegund aan Schoonebeek
accountants & adviseurs. Zij zijn als partner betrokken en ondersteunen ons de komende jaren bij boekhoudkundige
vraagstukken. De jaarrekening 2019 is opgesteld en is ter inzage beschikbaar. De staat van de baten en lasten 2019
laat een posi"ef resultaat zien van € 2.875,-. In 2020 wordt een posi"ef resultaat verwacht van € 3.800,-.

Slotwoord
Ten "jde van het schrijven van dit verslag kregen we net als iedereen te maken met een andere werkelijkheid.
Het coronavirus maakt dat we onze ambi"es in 2020 als het gaat om het organiseren van ac"viteiten van, voor
en door de buurt naar beneden moeten bijstellen. Dat neemt niet weg dat we volop bezig zijn met de
voorbereidingen om zodra de maatregelen versoepeld worden direct op een veilige en passende wijze kunnen
starten met nieuwe- en of herva]en van ac"viteiten.
We kijken mede dankzij onze vrijwilligers en partners in ieder geval terug op een inspirerend 2019. We willen
graag samen met hen blijven werken aan de maatschappelijke opgaven en de leeraarheid in onze wijk.
S"ch"ng Bewonersini"a"ef De Hagedoorn

Ons ini"a"ef werd mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Almelo
Woningcorpora"e Beter Wonen
Zorginstelling ’s Heerenloo
Fysio Almelo
Buurtzorg Almelo
De Klup - TAV
Hulp die helpt
RIBW
Leger des Heils
Mens door mens
Welzijnsorganisa"e Avedan
Eurus
Leden Raad van Toezicht
KNHM Founda"on
Triodos Bank
S"ch"ng DOEN
Arcades
Van Kooten Installa"etechniek
Steentjes verzekeringen
Schoonebeek accountants & adviseurs
Dimotech
Datablue

