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VOORWOORD
VAN DE VOORZITTER
2017
2017 was qua inhoud en uitvoering vergelijkbaar met 2016 met dien verstande
dat De Rietschoot de activiteiten van ouderencentrum De Hofstaete onder zijn
vleugels heeft genomen. Dit proces is naar de mening van het bestuur zeer
goed verlopen. De cliënt-tevredenheid bij de bewoners van de Hofstaete was
hoog en daar doen we het uiteindelijk allemaal voor. In zijn totaliteit is 2017
weer een goed jaar geweest waar we tevreden op terug kunnen kijken.
Er was al een paar jaar sprake van dat we het pand van De Rietschoot van de
gemeente zouden kunnen overnemen. In 2017 zou dat proces afgerond dienen
te worden. Echter de gemeente heeft een terugtrekkende beweging gemaakt
en voorlopig is de aankoop van het pand van de baan.
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2018
De Rietschoot heeft in zijn statuten staan dat wij een dienstverlener voor onze
(kwetsbare) burgers behoren te zijn. Voor een groot deel lukt dat prima. Het
bestuur heeft echter de indruk dat er nog veel te bereiken valt op het punt van
o.a. eenzaamheid; inclusieve samenleving; ouderen en samenwerking met
andere partijen. Om daar aandacht aan te besteden heeft het bestuur het
contract van de Sociaal Cultureel Werker met ingang van 2018 uitgebreid tot
32 uur per week.
Om duidelijk te krijgen wat er leeft in Koedijk en Daalmeer wil het bestuur in
2018 de mening van de bewoners van deze wijken weten. Vandaar dat we een
enquête willen gaan houden onder de bewoners zodat eenieder zijn mening
kenbaar kan maken. Wij willen met name geld en tijd investeren in projecten
die waardevol zijn voor de wijk en zonder de stem van de inwoners kunnen en
willen wij dit niet organiseren. Feitelijk zouden we “de bewoners aan het stuur”
willen hebben om de draagkracht zo groot mogelijk te laten zijn.
Daarnaast willen wij ook een partij zijn die mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt op weg gaat helpen. Wij hebben de mogelijkheid om een aantal
van deze mensen op weg te helpen naar werk of dagbesteding binnen onze
onderneming. In 2018 zullen daar de eerste gesprekken met diverse partijen
gaan plaatsvinden.
Al onze ideeën en plannen kunnen alleen verwezenlijkt worden met onze
enthousiaste vrijwilligers en personeel. Deze mensen wil ik namens het
bestuur hartelijk danken voor hun inzet.
Piet Verweel
Bestuursvoorzitter
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1ALGEMEEN
ALGEMEEN
Uitgangspunt voor de uitvoering van de activiteiten en dienstverlening van
De Rietschoot is het jaarplan 2017 waar goedkeuring voor is gegeven door de
gemeente ter bepaling van de subsidie over 2017.
De bedrijfsleider is langdurig ziek geweest en begin 2018 hebben wij afscheid
van elkaar genomen. De vervanging is inmiddels prima geregeld.
We hebben voor wat betreft de uitvoering van ons jaarplan geen grote tegenvallers gehad. Niet alle initiatieven en plannen zijn inmiddels uitgevoerd dan
wel begonnen maar het merendeel is gerealiseerd.
Voor de uitgebreide inhoudelijke verantwoording van 2017 willen wij u graag
verwijzen naar de volgende hoofdstukken.

Ontmoetingscentrum De Rietschoot
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2ACTIVITEITEN
VERHUUR ZALEN
BEZETTINGSGRAAD 2017
ZAAL

Verhuur- Verhuurde Bezettings Verhuurde Bezettings
bare uren
graad
graad
uren
uren
per jaar
2017
2016
2017
2016

Achterzaal

4.095

677

17%

813

20%

Hal

4.095

195

5%

154

4%

Kleine zaal

4.095

1.162

28%

849

21%

Sportzaal

4.095

1.665

41%

1.788

44%

The Mall

4.095

1.166

28%

982

24%

Toneel

4.095

365

9%

504

12%

Kleedkamer

4.095

111

3%

68

2%

Toneelzaal

4.095

1.348

33%

1.388

34%

Voorzaal

4.095

747

18%

729

18%

Terras

4.095

350

9%

50

1%

TOTAAL

40.950

7.786

19%

7.325

18%
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BEZOEKERSAANTALLEN 2017
DE RIETSCHOOT

2017

2016

Achterzaal

7.887

2%

7.747

Kleine zaal

2.480

-4%

2.582

Sportzaal

17.812 -11%

20.000

The Mall

3.184 -34%

4.843

Toneelzaal

10.530

24%

8.485

Voorzaal

4.625

22%

3.804

Terras

1.100

58%

698

TOTAAL

47.618

-1%

48.159

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

9

Jaarverslag 2017

VASTE EN INCIDENTELE HUURDERS
De Rietschoot heeft Koedijk Basisvoetbal en Movin Gym als nieuwe huurders
mogen verwelkomen in 2017:
In 2017 hebben wij helaas afscheid genomen van Accordeana door het
opheffen van de vereniging door een tekort aan leden.
VASTE HUURDERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24fitclub Koedijk
Alkmaar Sport
Artiance Centrum voor Cultuur
Badmintonvereniging Coedijck
Badmintonvereniging De Stolp
Basisschool De Zandloper
Biljart De Kneus
Biljart Donderdagmiddag
Biljart Woensdagmiddag
Biljartvereniging De Poedel
BO De Rietschoot
BOMBA-bedrijfscursussen
Capoeira
Coedijcker Ban
EHBO Koedijk
Fotografieclub Koedijk
Gaida Volksdansen
Geriant Wonen
Gymnastiek Alkmaar Sport
Hobbyclub
HSV Vislust
IOB Sport
Jeugdtoneel De Roos
Jonker Zaalvoetbal
Klaverjassen op zondag
Koedijk Basisvoetbal
Koedijker Vrouwengilde
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•
•
•
•
•
•
•
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Koedijks Cult’uurtje
Muziekvereniging Aurora
OWA Zaalvoetbal
Partners in Verloskunde
Peutergym
Pilates Erica van Stralen
Pop- en Showkoor Heartbeat
Randers De Geus Judo
Regiegroep Daalmeer/Koedijk
Scala zaalvoetbal
Schaakgroep Koedijk
Schilderclub Koedijk
Senioren badminton Koedijk
Sport X
Stichting ‘t Zuydoutaerlandt
SV Koedijk, handbal en voetbal
Talking Jumpers
Toneelvereniging Cupido
Toneelvereniging De Roos
Volksdansen Alkmaar Sport
Vrouwen van Nu
Vrouwengymnastiek
WMO Raad
Yoga Omkar
Youth for Christ
Zaalvoetbal Bijpost
Zaalvoetbal Het Theater
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INCIDENTELE HUURDERS
•

ACVO

•

GGD Hollands Noorden

•

Alkmaars Muziekatelier

•

Gondelvaartvereniging Koedijk

•

Amateur Tuinvereniging Koedijk

•

Kerkhof zaalvoetbal

•

ASK Johan Bult

•

Movin Gym

•

ASO straatorkest

•

Raadhuis

•

Basic Yoga

•

Speeltuinver. De Jeugdhoek

•

Begrafenisver. De Laatste Eer

•

Sportbureau Alkmaar

•

Belangenvereniging Kanaaldijk

•

Stedelijk Harmonie Orkest

•

Blackson zaalvoetbal

•

Stichting De Dijkloop

•

BSO Cilinder

•

Stichting Michael-Wings

•

BSO De Cilinder

•

SV Vrone

•

BSO De Cocon

•

Uitvaartverzorging Duin

•

De Bemiddelingskamer

•

Verjaardagen en jubilea

•

Ergotherapie Rosemarijn

•

VZO Bewonersondernemingen

•

Gemeente Alkmaar

•

Groene Oase

•

Geriant

Ontmoetingscentrum De Rietschoot
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EVENEMENTEN
Januari
• Benefiet Jaap Schipper Bloemen

April
• Afscheidsconcert Accordeana

•

Cult’uurtje Accordeonladies

•

Cult’Uurtje – Schlagerkoor

•

G-Disco

•

De Dijkloop

•

Klaverjassen

•

G-Disco

•

Kluscafé

•

Gennissen Sportdag

•

KVG eendagsbestuur

•

Gondelvaart bouwgroep BO

•

Ledenavond Vrouwen van Nu

•

Karatetoernooi ASK Johan Bult

•

Samen Eten

•

Kies Zon bijeenkomst

•

Schaken

•

Klaverjassen

•

Kluscafé

•

Landelijke training YFC

•

Ledenavond KVG

•

Ledenavond Vrouwen van Nu

•

Partners in Verloskunde

•

Regiegroep Daalmeer/Koedijk

•

Samen Eten

•

Schaken

•

Stilteconcert Paulus Vis

•

Stolp Badminton Toernooi

Februari
• Cult’Uurtje – Ierse Band
•

G-Disco

•

Jaarvergadering Vrouwen van Nu

•

Klaverjassen

•

Kluscafé

•

Ledenavond KVG

•

Partners in Verloskunde

•

Rommelmarkt

•

Samen Eten

•

Schaken

•

Toneeluitvoering De Roos

Maart
• Cult’Uurtje Jill & John Valley
•

G-Disco

•

Kalverjassen

•

Kluscafé

•

Ledenavond KVG/Vrouwen v Nu

•

Ledenvergadering Gondelvaart

•

Samen Eten

•

Schaken, Koedijk-toernooi

•

Stembureau verkiezingen

•

Toernooi De Stolp

•

Voorjaarsconcert Aurora
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Mei
• Bouwgroep Gondelvaart
•

G-Disco

•

Klaverjassen

•

Kluscafé

•

Partners in Verloskunde

•

Samen Eten

•

Schaken

•

Straatorkest ASO

•

Uitvoering Musical Artiance
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Juni
• Bouwgroep Gondelvaart

Oktober
• Alkmaar Energiecafé

•

Buitenspeeldag

•

Cult’Uurtje – Koor Liederlijk

•

G-Disco

•

G-Disco

•

Klaverjassen

•

Jazzmiddag

•

Kluscafé

•

Klaverjassen

•

Partners in Verloskunde

•

Kluscafé

•

Regiegroep Daalmeer/Koedijk

•

Partners in Verloskunde

•

Samen Eten

•

Peutergym

•

Schaken

•

Samen Eten

•

Schaken

•

Sport- en spelmiddag jeugd

•

Toneeluitvoering Jeugd De Roos

•

Vislust Feestavond

Juli
• Bouwgroep Gondelvaart
•

Buurtvolleybaltoernooi Koedijk

•

Koffieconcert Aurora

•

Musical De Cilinder

•

Musical De Cocon

•

Musical De Zandloper

Augustus
• Bruiloftsfeest

November
• Cult’uurtje – Dirk Hoornsband
•

Eenakter De Roos

•

G-Disco

•

Info-bijeenkomst Groene Oase

•

Intocht en feest Sinterklaas

•

Gondelvaartconcert Aurora

•

Klaverjassen

•

Schaken

•

Kluscafé

•

Ledenavond KVG

•

Partners in Verloskunde

•

Samen Eten

•

Schaken

September
• G-Disco
•

Klaverjassen

•

Kluscafé

•

Kunstroute

•

KVG Slideshow

•

Ledenavond Vrouwen van Nu

•

Partners in Verloskunde

•

Peutergym

•

Rommelmarkt Koedijk

•

Samen Eten

•

Schaken

•

Start musicallessen Artiance

•

Uitmarkt

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

December
• Cult’uurtje - Ierse Band
•

Eenakter Vereniging De Roos

•

Kerst - Vrouwen van Nu/KVG

•

Kerstmarkt

•

Klaverjassen

•

Kluscafé

•

Midwinterbal Gaida

•

Partners in Verloskunde

•

Samen Eten Kerstbuffet

•

Schaken

•

Workshop Kerststukjes maken
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ACTIVITEITEN SOCIAAL-CULTUREEL WERK
•

Buurtrommelmarkt

•

Kerstmarkt

•

Disco voor mensen met een

•

Kinderactiviteiten

beperking

•

Kluscafé

•

Eenakters Toneel

•

Kunstroute

•

Eindmusical Cocon

•

Pannenkoekendag

•

Eindmusical De Cilinder

•

Rommelmarkt Koedijk

•

Eindmusical De Zandloper

•

Samen eten

•
•

Film voor de jeugd
Filmmiddag voor de jeugd

•
•

Uitmarkt
Uitrol MaxMobiel

•

Gennissen Sport- en Speldag

•

Volleybal

•

Gondelvaart

•

Volleybaltoernooi Koedijk

•

Intocht Sinterklaas

•

Youth for Christ

•

IOB spel voor mensen met

•

Zomerspelen voor de jeugd

beperking

BEZOEKERS BIJ ACTIVITEITEN
ACTIVITEIT DE RIETSCHOOT

Aantal
deelnemers
2017

Aantal
bezoekers
2017

De Dijkloop

350

Disco (met beperking)

200

Film voor jeugd

100

Filmmiddag jeugd

100

G-Sport

175

Gondelvaart Kinderspelen

120

120

Herfst Kinderspelen

100

125

Intocht Sinterklaas

550

Kerst Kinderspelen

100

Kerstmarkt

40

600

Kunstroute

15

125

Pannenkoekendag

50

Peutergym (4 blokken)

48

60

108

Rommelmarkt Koedijk

60

450

535

Schoen zetten

50

Ontmoetingscentrum De Rietschoot
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400

In 2016

525
208

35
475

1.000

1575
60
350

Nieuw

35
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ACTIVITEIT DE RIETSCHOOT

Aantal
deelnemers
2017

Aantal
bezoekers
2017

In 2016

Schoolmusicals (3)

140

500

540

Uitmarkt

30

500

530

Volleybal Koedijk

100

100

150

TOTAAL

2.228

4.210

ACTIVITEIT DE HOFSTAETE

2017

Biljart

46

Bingo

539

Bonte avond

52

Creatief

93

Gouden Koffie

37

Kerstdiner

45

Kledingverkoop

56

Koersbal

150

Koffieochtend

362

Midwaysingers

569

Muziek op verzoek

88

Optredens

100

Rommelmarkt

65

Sinterklaas

42

Spel- en borrelavond

266

Sporten voor senioren

217

Zangkoor Laatbloeiers

179

Verhuur

128

TOTAAL

4.374

Ontmoetingscentrum De Rietschoot
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SPECIALE ACTIVITEITEN
GONDELVAART
Op zaterdag 19 augustus 2017 werd door de werkgroep Rietschoot meegedaan
aan de 54e Gondelvaart in Koedijk. De Gondelvaart is een belangrijk
terugkerend evenement. Ontmoetingscentrum De Rietschoot mocht daar dan
ook dit jaar niet ontbreken. Het onderwerp De Zoete Nachtmerrie werd door de
enthousiaste Gondelvaartwerkgroep op de gondel uitgebeeld.
De boot kreeg van de 11 boten die meededen van de vakjury de 9e prijs en
van de publieksjury de 6e prijs.
Het was weer een fraaie vlootschouw en de ene boot was nog mooier dan de
andere. Het publiek noch de gondelvaarders lieten zich afschrikken door de
enorm felle buien.

Ontmoetingscentrum De Rietschoot
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JONGERENWERK – YFC HUISKAMERPROJECT THE MALL
ALGEMEEN
Youth for Christ The Mall staat voor gepassioneerd jongerenwerk met een
locatie waarin jongeren zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.
The Mall is het afgelopen jaar goed bezocht door de jongeren in en rond
Koedijk. Doordat The Mall in Daalmeer en De Mare gesloten moest worden,
komen die jongeren nu naar Koedijk. We zien zo’n 70/75 jongeren in de week.
En klein deel daarvan is ook altijd aanwezig bij onze thema activiteiten.
Openstelling The Mall Koedijk
Het afgelopen jaar is The Mall ook op de woensdagmiddag open geweest. De
jongeren gaven aan hier behoefte aan te hebben, maar uiteindelijk kwamen er
steeds slechts 5 jongeren. Na een proefperiode van twee maanden zijn we hier
ook mee gestopt. De andere middagen en avond werden goed bezocht.

•

Dinsdagmiddag

Tijd

Leeftijd

Activiteit

15.30 – 17.30

9 t/m 12

Meidenmall
(Superwoman)

•

Donderdagmiddag 15.30 – 17.30

10 t/m 21

Huiskamer inloop

•

Vrijdagmiddag

10 t/m 21

Zaalvoetbal &

15:30 – 17.30

Huiskamerproject
•

Vrijdagavond

19.30 – 22.30

13 t/m 21

Huiskamer inloop

VASTE ACTIVITEITEN
MeidenMall
Iedere dinsdagmiddag MeidenMall (Superwoman). Een huiskamerproject voor
meiden waarin één à twee keer in de maand een thema wordt behandeld zoals
als Loverboys, Sexting, seksuele voorlichting, persoonlijke verzorging,
weerbaarheid en LHBT. Er wordt door The Mall geïnvesteerd in relatieopbouw
met de meiden, door persoonlijke aandacht te geven en ze te betrekken in
elkaar leven. Er worden geen geloof/christelijke activiteiten georganiseerd. Er
wordt wel met de meiden over het geloof gesproken. Bij de MeidenMall komen
gemiddeld 10 à 15 meiden in de leeftijd van 9 t/m 12 van vooral autochtone
afkomst.

Ontmoetingscentrum De Rietschoot
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Huiskamer-inloop 9-14 jaar
Iedere donderdagmiddag Huiskamer-inloop. Op deze middag kunnen tieners
van alle leeftijden binnenlopen om een spelletje te spelen zoals, tafeltennis,
gamen, computeren, huiswerkbegeleiding. Bij de Huiskamer-inloop komen
gemiddeld 10 à 15 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 14 jaar van autochtone
afkomst. Voorheen lag de opkomst hoger. We proberen te achterhalen waar
dat door komt. Een reden kan zijn dat de leeftijd van deze middag omlaag is
gegaan. Er komen nu jongeren die echt net 9 zijn en nemen ook hun vriendjes
mee. Hierdoor vinden jongeren boven de 14 het niet meer leuk in The Mall.
Zaalvoetbal en Huiskamerproject
Iedere vrijdagmiddag Zaalvoetbal & Huiskamerproject. De middag wordt
afgewisseld met inloop en sportactiviteiten en staat voornamelijk bekend
vanwege het zaalvoetbal. Op de vrijdagmiddag komen gemiddeld 20 jongeren
in de leeftijd van 9 t/m 18 jaar van vooral verschillende afkomst. De
vrijdagmiddag was altijd stabiel qua bezoekers, maar sinds dit jaar
wisselvallig. De ene middag zijn er net 10 jongens voor het zaalvoetbal en de
andere middag weer 20.
Als de vrijwilliger, de sinds 2014 het voetbal organiseert, een tijdje niet
aanwezig is, dan daalt het aantal jongeren. Hij is dus een belangrijke factor
voor het zaalvoetbal. Sinds een half jaar komt een andere vrijwilliger naar de
vrijdagmiddag en hij neemt veel jongeren mee die hij kent van het
vluchtelingenwerk. Hierdoor stabiliseert het aantal jongeren en groeit het
aantal jongeren.

Ontmoetingscentrum De Rietschoot
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Huiskamer-inloop 12-21 jaar
Vrijdagavond Huiskamer-inloop. Inloop waar de jongeren elkaar kunnen
ontmoeten, hangen, gamen, tafeltennissen, computeren. Deze avond wordt
tevens gebruikt voor georganiseerde activiteiten zoals Party Mall (disco),
lezingen, workshops, kamp, lasergamen en overige uitjes. Deze avond is ook
bedoeld dat onze jongeren niet op straat gaan hangen maar dat zij een plek
hebben waar zij zich thuis voelen.
Sinds anderhalf jaar komt er een groep jongeren dat op straat hangt en op
vrijdag bij The Mall is. Dit gaat niet altijd goed. Enkele keren is de politie
ingelicht en hebben wij de jongeren aangesproken op hun gedrag. Als ze in
The Mall zijn, gedragen ze zich prima, maar zodra ze buiten zijn gaan ze
dingen uithalen. We hebben geprobeerd ze te betrekken bij onze thema
activiteiten, zijn met een aantal individuen gesprekken aan gegaan en
gesprekken gevoerd met de ouders. Het komende jaar gaan drie van deze
groep mee naar Kamp Auschwitz. Wij hopen dat deze reis iets zal los maken
bij ze.
Op de vrijdagavond komen gemiddeld 25 à 20 jongeren in de leeftijd van 12
t/m 21 jaar van vooral autochtone afkomst. Ten opzichte van 2015 is dit hier
een stijging. Zowel nieuwe jongeren als de vaste kern weet zijn weg te vinden
naar The Mall.

Ontmoetingscentrum De Rietschoot
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SPECIALE PROJECTEN
Naast de regulieren activiteiten zoals beschreven, heeft The Mall extra
activiteiten georganiseerd als aanvulling op het normale programma:
Aantal deelnemers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanwezig bij opname tv-programma Kassa
Challenge Day met andere jongerenwerkinstanties
* waarvan 3 uit Koedijk
Excursie Blindenhuis
Informatieavond Kindermishandeling voor netwerkpartners
Kamp Texel
Kamp Westerbork samen met De Zandloper en de Erasmus
Kranslegging 4 mei
Lasergamen met de groep 11+
Ontdek je talent, 5 workshops voor 9+
Ontdek je talent, test en coaching voor 15+
Party Mall
Rondleiding Tweede Kamer door de Christen Unie met de Erasmus
Start nieuw seizoen met BBQ
Uitje naar Tikkebad met de groep 16+

10
75*
12
10
15
60
3
13
5–10
4
20
30
20
12

Kamp Texel
Het laatste weekend voor de zomervakantie zijn wij net als vorig jaar een
weekend met vijftien jongeren in de leeftijd van 11 t/m 15 op kamp geweest.
Het hele kamp was georganiseerd door jongeren van The Mall onder de leiding
van 2 stagiairs, 2 vrijwilligers en een medewerker. De doelstellingen voor dit
kamp waren: de jongeren beter te leren kennen en een gezellige afsluiting van
het seizoen. Dit jaar hadden we als thema: Leven als een vluchteling. Ze
moesten op de boot al hun telefoon inleveren en konden door de spellen te
winnen, tijd winnen op hun mobiel. Allereerst was er veel protest. Maar na het
weekend zeiden een aantal jongeren dat ze hun mobiel niet hadden gemist en
het eigenlijk wel fijn vonden.
Op zaterdagnacht werden de jongeren gedropt op het strand, net als een
vluchteling. Daarnaast is er veel aan sport en spel gedaan en hebben voor heel
veel lol gehad met elkaar.
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Project Identiteit
Sinds 2016 hebben we een jaarthema, met dit jaar: Identiteit.
Bij het project Ontdek je Talent hebben vier jongeren een persoonlijkheids- en
beroepentest gedaan. Hierop volgde er een aantal gesprekken, om de jongeren
op weg te helpen. Zoals opzoeken van informatie over open dagen, bellen naar
scholen of eventuele stageplekken, etc. Eén van de jongeren is begonnen met
de opleiding die uit de test kwam en het bevalt hem heel goed. Bij het project
werden vijf workshops aangeboden waarin verschillende thema’s en disciplines
aan bod kwam. Bedoeling is om jongeren uit te dagen om andere dingen te
proberen naast gamen of voetbal. The Mall heeft de workshops boksen, koken,
zelfverdediging, EHBO en dansen aangeboden.
Voor het project Discriminatie is The Mall op excursie naar Kamp Westerbork
gegaan met twee scholen en heeft kransen gelegd op 4 mei. Een excursie naar
Kamp Auschwitz staat gepland voor 2018. We zijn blij dat we Kamp
Westerbork kunnen aanbieden aan scholen. Dit versterkt ons draagvlak in de
wijk en in de gemeenschap. Dit onderdeel willen we elk jaar laten terugkomen
net als het krans leggen.

Jongeren laten zien dat anders zijn niet erg is. En dat wij eigenlijk helemaal
niet zo verschillen van elkaar. Met dat doel heeft The Mall een Challenge Day
en een bezoek aan het Blindenhuis georganiseerd. Bij Challenge Day stond
respect en liefde voor elkaar centraal. In 2018 gaat The Mall met de jongeren
koken met de werknemers van Brownies&Downies om aandacht te blijven
geven aan het thema Identiteit en respectvol omgaan met anderen.
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Informatieavond Kindermishandeling
Om ons draagvlak te vergroten in de wijk en meer te weten te komen over dit
onderwerp, hebben wij een avond over Kindermishandeling aangeboden aan
onze netwerkpartners. Hiervoor hadden wij Stichting Praat uitgenodigd.
Er kwamen minder netwerkpartners dan we hadden verwacht, maar doordat
het een kleine groep was, was er juist meer ruimte en tijd voor persoonlijke
aandacht. Wat opmerkelijk was, is dat het vaker gebeurt dan je denkt doordat
er niet over gesproken wordt of niet zo duidelijk aanwezig is. Want fysiek
geweld is vaak te zien maar geestelijk geweld helemaal niet. Iemand kan thuis
jaren verrot worden gescholden maar waar niemand iets van merkt.
Aan alle kanten werd duidelijk dat het goed was, dat we dit hadden
georganiseerd. Ook voor ons eigen team. Het is helaas een volop aanwezige
kwestie in gezinnen in Nederland en het is goed te weten waar je op moet
letten om er kennis van te hebben.
Jongeren worden verantwoordelijk en actief
In Koedijk zijn wij in kleine stappen bezig om jongeren zelfstandig
verantwoordelijkheden te geven binnen The Mall. Enkele tieners helpen
wekelijks achter de bar, zijn actief bij onze activiteiten als voetbal en Party
Mall, of helpen met brainstormen over een jaarthema voor 2018.
Wij geloven erin dat jongeren zelfstandigheid kunnen beoefenen en geven hun
op gepaste wijze de ruimte hiervoor. Wij hebben ook echt gezien dat deze
jongeren/vrijwilligers groeien in het jongerenwerk, activiteitenbegeleiding door
ze juist meer verantwoordelijkheid te geven.
Samenwerking
Het afgelopen jaar is met meerdere partners samengewerkt. Voor Kamp
Westerbork en Kamp Auschwitz met: Basisschool De Zandloper, Basisschool
Erasmus, Bureau voor Discriminatiezaken Noord-Holland Noord, Creative
Events en Diverse fondsen. Voor Challenge Day met: Challenge Day
Nederland, Jongerenwerk Langedijk, Jongerenwerk Overdie en Straatgeluid.
Voor diverse activiteiten: Centrum voor Jeugd en Gezin Alkmaar, De
Rietschoot, Gemeente Alkmaar, InHolland (stagiaire SPH-begeleiding),
Stichting Praat, Wijkagent (Koedijk/Daalmeer), Wijkcentrum Mare Nostrum en
Wijkconsulent Inge van der Heijden.

Ontmoetingscentrum De Rietschoot

17

Jaarverslag 2017

3COMMUNICATIE
ONLINE COMMUNICATIE
Op de website is actueel nieuws te lezen, informatie over activiteiten in en
rondom De Rietschoot, een up-to-date agenda met vaste activiteiten en
evenementen, informatie en contactgegevens van de inwonende verenigingen.
In 2015 werd de website gemiddeld 800 keer p/m bezocht, in 2016 1.400 keer
p/m en in 2017 is dit opgelopen naar 2.200 p/m.
De meest bezochte pagina’s in 2017 zijn Home (6.428), Activiteiten (1.431),
Agenda (1.202) en Zaalverhuur (837).
De Facebookpagina van De Rietschoot wordt met korte berichten actief ingezet
voor aankondigingen, actuele berichten, laatste nieuws en verslagen van
activiteiten. Het aantal volgers groeit sinds de start van het account in 2015.
De pagina wordt goed bekeken, ‘likes’ gegeven, gedeeld en gevolgd. Het is een
volwaardig medium geworden om snel en ad-hoc met volgers en wijkbewoners
te schakelen en hen te informeren.
Van 260 volgers in 2015, naar 440 volgers in 2016 heeft de Facebookpagina
eind 2017 in totaal 619 volgers. Geplaatste berichten komen niet alleen in de
tijdlijn van onze volgers, maar ook in de tijdlijn van de vrienden van onze
volgers. Hierdoor bereiken onze berichten op Facebook gemiddeld 1.562
personen per dag.
Van onze volgers is 70% vrouw en 30% man. Het grootste gedeelte van onze
volgers is 35-44 jaar (28%), gevolgd door 25-34 jaar en 45-54 jaar (beiden
21%). Met Facebook bereiken wij wel oudere wijkbewoners (55-64 jaar, 15%
en 65+, 7%), maar minder jongere wijkbewoners (18-24 jaar, 7% en 18- jaar,
1%). Er wordt in 2018 bekeken hoe jeugd via een ander (social) medium
bereikt kan worden.
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POSTERS, NARROW-CASTING
De twee schermen (narrow-casting) worden intensief ingezet als
communicatiemiddel voor bezoekers. De narrow-casting vormt samen met de
website en de Facebookpagina een geheel. De flyers, aankondigingen worden
gepubliceerd op zowel de website, de Facebookpagina als op de schermen.
Het openbare affichebord in de grote hal wordt regelmatig gebruikt voor
aankondigingen door verenigingen.

COEDIJCKER BAN
In 2017 is het redactieteam, en haar correspondenten, van de Coedijcker Ban
met veel enthousiasme verder gegaan met de productie van het maandelijkse
blad.
De bezorging van de Coedijcker Ban is in 2017 verzorgd door vrijwilligers.
Mede hierdoor kon De Rietschoot het blad kostenneutraal produceren.

PROGRAMMABOEK
De Rietschoot heeft een programmaboekje uitgegeven en huis-aan-huis
bezorgd bij alle lezers van de Coedijcker Ban. Het programmaboekje is verder
verkrijgbaar bij De Rietschoot en Wijksteunpunt De Hofstaete.

PERSBERICHTEN
Persberichten van De Rietschoot zijn afgelopen jaar meerdere keren in de
krant en/of de digitale media geplaatst. Hierdoor is meer bekendheid van de
Rietschoot buiten Koedijk gegenereerd.

STAGIAIRE
Al langere tijd heeft De Rietschoot een maatschappelijk verbinding met
Stichting MEO. Iedereen een kans geven, daar draait het om bij De Rietschoot
en MEO. In 2017 heeft De Rietschoot intensief een stagiaire Communicatie
begeleid om in een veilige omgeving talenten te helpen ontwikkelen. Dit is van
beide kanten zo goed bevallen, dat De Rietschoot de stagiaire in 2018 in dienst
heeft genomen.
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4FINANCIËN
RESULTATENREKENING
Onderstaand treft u het overzicht aan van de resultatenrekening 2017 met als
vergelijkingen de begroting 2017 en de resultaten over 2016. Conform het
bestuursbesluit zal het resultaat 2017 worden toegevoegd aan de reserve.
Omschrijving

Personele kosten
Huisvesting
Organisatie
Activiteiten
Horeca
De Hofstaete
(incl. subsidie gem. Alkmaar)
Steun particuliere zijde (ZOL)
TOTAAL
Gemeentelijke subsidie
Saldo verlies cq winst
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Resultaten 2016
Begroting 2017
Resultaten 2017
€
€
€
€
€
€
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
192.266
21.077 195.000
226.520
41.296
119.246 104.603 110.000 105.000 156.258 139.248
45.037
1.686
35.000
40.500
116.681
23.781 120.000
25.000 107.122
19.904
36.135
95.010
45.000 105.000
37.807
99.088
84.064
80.037
6.374
2.500
509.365 252.531 505.000 235.000 652.271 382.073
269.021
270.000
270.000
12.187
505.000 505.000
-198
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5BESTUURSZAKEN
SAMENSTELLING
NORMEN VOOR GOED BESTUUR
De principes van de governancecode zorg/welzijn worden toepast.
SAMENSTELLING EN BEZOLDIGING
De bestuurssamenstelling per ultimo 2017 is als volgt:
•

De heer P. Verweel, voorzitter

•

De heer A. van den Hoorn, secretaris

•

Mevrouw M. Riekwel, penningmeester

•

De heer J. Sinke, lid

•

Mevrouw L. van der Stouwe, lid

De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, wel
een onkostenvergoeding.
WERKWIJZE BESTUUR
Het bestuur oefent zijn taak op de volgende wijze uit:
•

Bespreken en vaststellen meerjarenplan

•

Bespreken en vaststellen jaarplan

•

Bespreken en vaststellen begroting

•

Bespreken en vaststellen jaarrekening

•

Maandelijks voortgangsoverleg tussen bedrijfsleider en bestuur
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ORGANOGRAM

Bestuur

Bedrijfsleider

Administratie

Facilitair

Vrijwilligers

SociaalCultureel
werker

Vrijwilligers

Horeca

Vrijwilligers

BESTUURSVERGADERINGEN
Het algemeen bestuur (AB) vergaderde het afgelopen jaar elf keer. Het dagelijkse bestuur (DB) bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester
kwam vaker bij elkaar.
Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals de rapportage van de sociaalcultureel werker, het bespreken van de dagelijkse gang van zaken binnen De
Rietschoot en de terugmelding van eventuele knelpunten binnen de taakgebieden van de individuele bestuursleden, is in elke vergadering ruim
aandacht besteed aan de door de gemeente voorgestelde aankoop van het
pand waarin De Rietschoot gehuisvest is.
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