
 

 

Jaarverslag Stichting Huiskamer Noorden 2019 

 
 
Doel 
Alle betrokkenen van de Huiskamer Noorden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers worden met dit 
jaarverslag geïnformeerd over de activiteiten in de Huiskamer over het jaar 2019. 
 
Bestuurssamenstelling: 
Gé Droog,  voorzitter en contactpersoon kookgroep en activiteiten commissie 
Inge Melessen secretaris 
Jam Tersteeg  penningmeester en contactpersoon Woningstichting Nieuwkoop 
Mia Vork adviseur 
Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar en vergaderde volgens een agenda. De vergadering wordt 
vastgelegd. 
 
Daarnaast zijn de volgende operationele functies; 
Anja Potter,  verzorgen van nieuwsberichten ( in- en extern), maken van het rooster voor de 
vrijwilligers en bijhouden website. 
Greet Groen, coördineren van de  kookgroep 
Ank de Jong, boekhoudster en beheerder van het digitale boekhoudprogramma. 
Wil Knaap, Ellie Rietveld en Diny Maurits, activiteitencommissie 
__________________________________________________________________________________ 

Inleiding  

De Huiskamer Noorden is inmiddels 9 jaar actief en veel mensen in Noorden en omgeving zijn op de 
hoogte van het doel van deze Stichting.  
De deelname aan de maaltijden en activiteiten in de Huiskamer groeit. Vooral de koffie ochtenden 
worden goed bezocht. 
 
De website wordt wekelijks bijgehouden en ook daar staan de activiteiten en het menu. Het rooster 
staat er ook op en is alleen toegankelijk voor de vrijwilligers. 

De kookgroep bestaat uit 15 personen en om de week zijn ze beschikbaar om een maaltijd in de 
Huiskamer te bereiden. 
Maandelijks komt deze groep bij elkaar voor een overleg en om het rooster en het menu voor de 
aankomende maand vast te leggen. 
Dagelijks schuiven er gemiddeld 8 mensen aan in de Huiskamer waar vers bereidde maaltijden 
worden geserveerd. 
De ingrediënten van de maaltijden worden soms  geschonken of voor een deel gesponsord. 
 
De activiteitencommissie heeft een jaarrooster gemaakt met de volgende activiteiten: 
Om de week een sjoelcompetitie met 8 deelnemers 
Maandelijks een bingo  met gemiddeld 18 deelnemers 
Eenmalige activiteiten 

- Oud Hollandse spelen en wafels eten met 10 gasten 
- Voorjaarstukje maken met 6 gasten 
- Paasdiner met 16 gasten 
- Pinksterdiner met 16 gasten 
- Vaartocht met het Zonneveer met 7 gasten 
- Kerststukje maken met 7 gasten 



 

 

- Kerstdiner met 18 gasten 
 
Wekelijkse activiteiten 
Maandagmiddag een handenarbeid clubje met 4 gasten 
Dinsdagavond een bridge wedstrijd met 8 tot 12 deelnemers 
 
Donateurs. 
Ook de Stichting Huiskamer Noorden zijn blij met hun donaties en van deze inkomsten is de keuken 
verbouwd. Met hulp van de kookgroep en een paar familieleden van de kookvrijwilligers is de 
koelkast, vaatwasser en de voorraadkast vernieuwd en de keuken aangepast. 
Ook zijn er door de kookgroep 4 nieuwe stoelen aangeschaft. 
 
De bewoners van de zorgappartementen worden betrokken bij de Huiskamer d.m.v. de nieuwsbrief 
en vaak via persoonlijk contact. 
Bij een zieke bewoner is de maaltijd thuisbezorgd. 
 
 
Vrijwilligersbijeenkomst 
In december 2019 is er een gezamenlijke vrijwilligersbijeenkomst geweest, waarin in eerste instantie 
de vergadering is gehouden waarin zowel de activiteiten, financieel verslag, rondvraag en punten 
vanuit het bestuur besproken zijn. 
Na dit overleg is er een gezamenlijke borrel/hapjes genuttigd waarbij ook de “Sinterkerstman” 
spontaan langskwam om alle vrijwilligers nogmaals extra in het zonnetje te zetten.  
 
 
Communicatie en Nieuwsberichten. 
Wekelijks wordt naar de vaste deelnemers van de maaltijden en naar de vrijwilligers een nieuwsbrief 
gemaild of in de brievenbus gedaan met daarin de activiteiten en het menu. 
De website Stichting Huiskamer Noorden wordt wekelijks bijgehouden. 
In het Nieuwkoops weekblad heeft de Huiskamer een paar keer haar  activiteiten kenbaar gemaakt. 
Wekelijks wordt naar alle vrijwilligers en betrokkenen een nieuwsbrief via de mail of post verstuurd.  
Het vrijwilligersrooster wordt maandelijks naar de vrijwilligers gemaild en staat ook op de website. 
 
Speciale gasten in de Huiskamer 
Ook dit jaar is er weer een goed overleg geweest met de directeur van de Woningstichting. 
Onze Nieuwkoopse burgemeester, de heer Frans Buijserd heeft ter afsluiting van zijn ambtsperiode 
nog deelgenomen aan de warme maaltijd in de Huiskamer. 
De vaste gasten van de Huiskamer waren heel blij met zijn komst en hij gaf ook aan dat dit een 
geweldig initiatief is wat zeker door moet blijven gaan. 
 

Financiën 
Het jaar 2019 wordt gekenmerkt door vernieuwing van de inrichting van de Huiskamer en een groei 
van de activiteiten. 
We hebben de inrichting van de keuken grotendeels vernieuwd en uitgebreid (oven). Dit konden we 
doen omdat we ook enkele vrijwilligers hebben gevonden om mee te helpen aan de installatie en 
afwerking. Verder hebben we een eerste aanzet gemaakt om het meubilair te vernieuwen. We 
hebben zo’n € 3.000 betaald voor de apparatuur en zo’n € 2.000 voor de nieuwe stoelen. 
We konden dit doen door gebruik te maken van opbrengsten van onze sponsering,  putten uit onze 
reserves en een subsidie van de gemeente Nieuwkoop ad € 2.000. 
Na deze investeringen is de Huiskamer weer klaar voor de toekomst. 



 

 

De opbrengst van de maaltijden en de consumpties is licht gestegen vooral omdat de Huiskamer 
vaker bezocht wordt op de koffieochtenden. 


