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De remunaratiecommissie bespreekt enkele keren per jaar het functioneren van de directeur-bestuurder. De raad is zeer tevreden over 
functioneren van de bestuurder.

De RvT heeft het eigen functioneren geëvalueerd op basis van de vier rollen die hij voor zichzelf onderscheidt:
 1. Toezichthouder
 2. Ambassadeur
 3. Klankbord / raadgever
 4. Werkgever

De RvT is tevreden over het eigen functioneren, maar heeft het wel enkele speerpunten voor het jaar 2017 geformuleerd. 
Een evaluatie over het jaar 2017 heeft begin 2018 plaatsgevonden.

Er zijn geen meldingen in het boekjaar geweest van belangenverstrengeling, van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van 
bestuurder, toezichthouders en/of externe accountant speelden of spelen. Wel zijn er gevallen van (vermeende) fraude naar voren 
gekomen.

De RvT spreekt zijn dank uit aan de vrijwilligers, de medewerkers en de directie van Maatvast. Het is als toezichthouder mooi te zien 
hoe Maatvast zich ontwikkelt.

Samenstelling RvT Stichting Maatvast
De RvT is belast met het integrale toezicht op en het controleren van de algemene gang van zaken in de stichting en het door het be-
stuur gevoerde beheer en beleid. De RvT werkt met een auditcommissie en een renumeratiecommissie.

In het jaar 2017 is nagenoeg de voltallige RvT herbenoembaar. Daartoe zijn de herbenoembare RvT- op een aantal criteria beoordeeld, 
waaruit ieder eigen aandachtspunten kan halen. Herbenoeming heeft plaatsgevonden met dien verstande dat de RvT zich voorneemt 
niet de volle termijn uit te dienen, maar getrapt terug te treden zodat de continuïteit van het toezicht geborgd is.

De RvT meent dat de eigen samenstelling evenwichtig is wat betreft kennis, achtergrond en persoonlijke profielen. De raad bestaat voor 
60% uit vrouwen, hetgeen hoger is dan wetgeving voor het bedrijfsleven (minimaal 30%). Verder komt het merendeel van de leden van 
de raad uit de Gemeente Haarlemmermeer (minimaal 50%). De RvT is als volgt samengesteld:

Mr. Drs. D.T. (Daniëlle) de Blieck-Visser
Lid remuneratiecommissie sinds juli 2016 (herbenoembaar in 2020)
Geslacht: Vrouw Geboren: 1970 Woonplaats: Vijfhuizen
Functie: Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten at DZB Leiden
Nevenfuncties: Bestuurslid Vereniging Vijfhuizen: portefeuille Sociaal Domein & Jeugd

Drs. P.W.A. (Peter) Kasteleyn RC
Voorzitter, lid audit commissie, lid remuneratiecommissie sinds maart 2013 (herbenoemd 2017, voorgenomen tot april 2021)
Geslacht: Man Geboren: 1967 Woonplaats: Hoofddorp
Functie: Vennoot Holland Consulting Group
Nevenfuncties: Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (tot december 2017)

Drs. E.M. (Esther) Spetter RC
Lid audit commissie sinds 2 juli 2013 (herbenoemd 2017, voorgenomen tot augustus 2019)
Geslacht: Vrouw Geboren: 1967 Woonplaats: Badhoevedorp
Functie: Interimcontroller en adviseur binnen het publieke en maatschappelijk domein
Nevenfuncties: Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Zaam Amsterdam en voorzitter audit commissie
  Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Meer Primair Hoofddorp 

1.1 Verslag Raad van Toezicht 2017
Strategie en organisatie
In het boekjaar heeft de bestuurder een doorontwikkeling van de organisatie gepresenteerd. De RvT heeft dit plan uitgebreid met 
bestuurder besproken. De RvT meent dat het plan past bij de strategie, ondermeer omdat de bestuurder meer kan besturen en zich in 
mindere mate met de operationele aansturing hoeft bezig te houden. De implementatie van de gewenste doorontwikkeling heeft enige 
vertraging opgelopen, maar de verwachting is dat de organisatiewijziging, in goede samenspraak met de OR, in het voorjaar van 2018 
ingevoerd kan worden.

Maatvast is in 2017 verhuisd. De nieuwe locatie in het Cultuurgebouw in het centrum van Hoofddorp past bij de professionele 
uitstraling.

De RvT spant zich in om de verdere realisatie van de voortgang van strategie te volgen.

Financiën en bedrijfsvoering
De RvT stelt vast dat de financiële positie van Maatvast verder stabiliseert en de bedrijfsvoeringsprocessen steeds beter in control 
zijn. Ook de beleids- en verantwoordingscyclus in relatie tot de gemeente verloopt steeds beter, maar wij zien nog wel dat verbetering 
mogelijk is met name met betrekking tot de vroegtijdige aanlevering van het programma van eisen en het eerder beschikken van de 
subsidie. Dit laatste geeft gedurende het jaar meer duidelijkheid over de financiële kaders voor Maatvast. 

Als gevolg van ziekte van een medewerker heeft de RvT bij de bestuurder aangedrongen op een herprioritering van (interne) activitei-
ten, om de organisatie en directie niet over te belasten. Hoewel het jammer is dat daarmee niet alle doelen voor het jaar zijn gereali-
seerd, is de RvT blij dat de bestuurder gevolg aan dit advies heeft gegeven.

Aangezien de accountant bij Maatvast al weer vier jaar actief is, heeft de RvT, samen met de bestuurder, de werkzaamheden van de 
accountant geëvalueerd. De evaluatie is met de accountant besproken. Er is sprake van grote tevredenheid, maar er zijn ook enkele 
kleinere punten van aandacht doorgenomen.

Fondsenwerving blijkt een mooi instrument voor Maatvast te zijn, zowel voor de activiteiten van Maatvast als voor degene die fondsen 
schenkt. 

De RvT stelt vast dat zowel de bestuurder als de leden van de RvT binnen gestelde maxima van de wet normering topinkomens (WNT) 
vallen.

Vergaderingen en besluiten
De RvT heeft in 2017 zes keer vergaderd. Verder zijn er twee vergaderingen geweest van de audit commissie en twee van de remunera-
tiecommissie met de bestuurder. Om zijn betrokkenheid goed vorm te geven, probeert de RvT zoveel mogelijk activiteiten en bijeen-
komsten van de stichting bij te wonen zoals vrijwilligersdagen, personeelsdagen of bij de kerstlunch van medewerkers. Verder zijn er op 
regelmatige basis contacten met de ondernemingsraad (OR), waarbij leden van de RvT één keer per jaar de Or bezoeken en één keer 
per jaar de OR de RvT bezoekt.

De RvT heeft in de 2017 de volgende documenten vastgesteld:
 • Jaarrekening 2016
 • Begroting 2018 
 • Offerte 2018

Verder heeft de RvT met waardering kennis genomen van het ontwikkelde agressieprotocol. Dit geeft aan hoe te handelen bij een 
dreigende situatie. Verder hebben diverse beleidsmatige documenten de revue gepasseerd, zonder dat daarbij goedkeuring van de RvT 
nodig was.
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Ir. E.J. (Erik) de Vries
Lid commissie strategie sinds 26 maart 2013 (herbenoemd 2017, voorgenomen tot april 2018)
Geslacht: Man Geboren: 1966 Woonplaats: Veghel
Functie: Directeur Avri, afvalbedrijf regio Rivierenland
Nevenfuncties: Bestuurslid Secunda
  Voorzitter bedrijventerrein Hondsgemet
  Lid van de Commissie Ruimte en Milieu gemeente Veghel
  Lid van de Raad van Advies Fontys Hogescholen

Ir. G.G.A.B. (Germaine) Zielstra-Olivier
Vice-voorzitter/secretaris, lid commissie strategie sinds 26 maart 2013 (herbenoemd 2017, voorgenomen tot april 2020)
Geslacht: Vrouw Geboren: 1956 Woonplaats: Maarssen
Functie: Docent-Onderzoeker Vastgoedkunde Hogeschool van Amsterdam
 

1.2 Jaarverslag Directeur-Bestuurder
Maatvast is de vijf jaar voorbij. Vijf bewogen jaren, maar de beweging ging altijd de goede kant op. Ook in 2017 zijn er weer stappen 
gezet, stappen die we ook geverifieerd hebben. Zo waren de gemiddelde uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek en het 
personeelstevredenheidsonderzoek respectievelijk een 8 en een 7,5. Dus positief en ook nog ruimte voor groei.

In 2017 waren de ambities hoger dan de uiteindelijke resultaten. Dit is terug te voeren door uitval in het MT, waardoor onder meer het 
insourcen van de financiële administratie en het aanbestedingstraject zijn uitgesteld. De voorbereidingen zijn wel getroffen.

Ook de doorontwikkeling van de organisatie heeft vertraging opgelopen door een verschil van mening tussen ondernemingsraad en 
bestuurder. Een meningsverschil dat inmiddels is opgelost zodat het proces verder kan. Met de succesvolle groei op alle fronten van 
Maatvast is een ander sturingsmodel noodzakelijk, iets waar de ondernemingsraad ook van overtuigd is geraakt.

De introductie van het nieuwe tariefstelsel heeft niet tot problemen geleid, wel tot begrip. Een transparantmodel, te hanteren voor 
alle activiteiten op alle locaties, heeft een eind gemaakt aan de wirwar van losse afspraken en niet te verklaren diversiteit vanuit het 
verleden.

Er is in samenwerking met de gemeente een start gemaakt met verduurzaming van gebouwen. De Oude Waterwolf was daarin de voor-
loper: van energieverslindende gatenkaas naar een energiezuinig gebouw. Dat lijkt vanzelfsprekend zulke dergelijke investeringen, maar 
niet iedere gemeente is zo actief en bewust bezig. Voor Maatvast is dit een goede ontwikkeling.

Ook zijn er zichtbare stappen gezet als het gaat om de “derde geldstroom”. Verscheidene fondsen en organisaties dragen Maatvast en 
zijn activiteiten een warm hart toe. Ik verwijs hierbij naar de aparte toelichting in het jaarverslag hierover.

Trots was ik al als het gaat om de geboorte van het strategiedocument “In verbinding 2017-2021” maar nog trotser ben ik door de 
ontvangst en de interne vertaling naar de praktijk. Er zit altijd een spanning tussen de noodzakelijke inzet en aandacht intern (er valt 
nog genoeg te verbeteren) en de aandacht en inzet extern (waartoe zijn we op aarde?). Ook afgelopen jaar is gebleken dat we beide 
kunnen, door te ontwikkelen met voldoende blik naar buiten. Uiteindelijk draait het bij Maatvast om die samenleving.

Dat de samenleving ons vindt, ook op het gebied van onze strategie, blijkt bijvoorbeeld uit de verdere groei van het aantal vrijwilligers. 
Inmiddels zijn we de 350 gepasseerd, waardoor ook in 2017 de opkomst groot was als het gaat om de vrijwilligersdag; een dagje dank-
baarheid voor de onmisbare inzet van die vrijwilligers. Voor het personeel leuk om een dag vrijwillig te werken, maar vooral de zichtba-
re saamhorigheid is mooi. Maatvast is niets zonder vrijwilligers, Maatvast blijft de samenleving als opdrachtgever zien. En het werkt.

Ook de ontwikkeling van de visie op Jongerencentra kent zijn basis in de input van jongeren. Interviews en een grote bijeenkomst met 
jongeren uit de gehele Haarlemmermeer maken dat deze visie een gedragen visie is. Een visie die is ontwikkeld op verzoek van de ge-
meente, dus te verwachten valt dat er ook bij de jongerencentra een doorontwikkeling gaat plaatsvinden, met jongeren centraal.

De overname van het Dorpshuis Lijnden maakt dat er weer muziek in deze locatie zit. Dorpshuis Lijnden fungeert ook als overloop van 
het Dorpshuis Badhoevedorp, waar men gewoon vol zit. Niet alleen Badhoevedorp heeft in toenemende mate te maken gehad met de 
vraag vanuit de samenleving eigenlijk is dat te zien in alle locaties, waarbij er nog voldoende ruimte is voor de toekomst. 

De ontwikkeling van de programmacommissies gaat minder snel dan gehoopt, maar met kleine stapjes komen we zeker aan een po-
sitieve tendens. Het blijft lastig om de opdracht die is gegeven aan de programmacommissies in voldoende mate in te kunnen vullen. 
Dat vraagt voldoende kwaliteit en kwantiteit, maar ook voldoende tijd en ruimte om de bezetting en de opdracht goed op elkaar af te 
stemmen. Ik zie uit naar de evaluatie in 2018 en ben benieuwd naar de gevolgen voor de huidige opzet. 

De samenwerking met de raad van toezicht is goed, kritisch maar altijd constructief. Ook de Raad van toezicht heeft te maken met een 
doorontwikkeling; uiteindelijk wist men ook daar vijf jaar geleden niet goed waar men aan begon.

Is deze toelichtende tekst compleet? Nee, daarvoor is er teveel gebeurd. Maar vanuit de permanente visie optimaal transparant te 
willen zijn, mag u mij altijd benaderen voor een afspraak als u vragen, opmerkingen of suggesties tot verbetering heeft.

Afgelopen jaar ben ik altijd in staat gebleken vragen te kunnen beantwoorden, ook over de zaken die niet goed gaan bij Maatvast, want 
ook dat gebeurt. Kritisch blijven naar ons dagelijks handelen is een vanzelfsprekende zaak. 

Dank is er voor het vertrouwen van gemeente en andere stakeholders, dank vooral als het gaat om de inzet en betrokkenheid van het 
personeel van Maatvast. Dank voor de samenwerking met mijn collega Bart Koenders. Niet altijd zichtbaar maar zo belangrijk. 

Het was een pittig jaar, maar ik heb genoten.

Maarten Askamp
Directeur - bestuurder

* Zie: Maatvast.nl voor Strategiedocument en Visie Jongerencentra en meer.

Gegevens directeur-bestuurder
M. Askamp
Directeur-bestuurder sinds 16 juli 2013
Geslacht: Man Geboren: 1959 Woonplaats: Ermelo
Nevenfuncties:  Bestuurslid Stichting Welzijn Ermelo
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1.3 Jaarverslag OR 
Voor u ligt het samenvattende jaarverslag van de OndernemingsRaad van Stichting Maatvast over 2017. Een jaar waar onder andere de 
aanzet is gegeven naar de doorontwikkeling van Maatvast richting de komende jaren. Het complete jaarverslag OR Maatvast 2017 is bij 
de OR op te vragen.

Door omstandigheden hebben we in 2017 afscheid moeten nemen van Tine Buis als OR lid, zij is met het OR werk medio juli 2017 
gestopt. Dit komt de continuïteit van het OR werk niet ten goede. 
Dit laat onverlet dat de OR ambitieus is, het is de ambitie van de OR om in samenwerkende harmonie met directie te komen tot een 
robuust Maatvast-huis welke daarna middels goed onderhoud de toekomst met vertrouwen in kan gaan, waarbij ons werk en de bewo-
ners centraal staan. 
Al hetgeen hierboven omschreven heeft de OR geprobeerd te verwezenlijken door middel van een open houding ten opzichte van de 
directeur/bestuurder. Open en transparant met elkaar te spreken, een ieder vanuit haar rol. 

Leden in het jaar 2017 waren Petra Zwetsloot, Tine Buis, Cindy Diepenhorst en Bert den Elzen

Waarover spraken zij
In 2017 heeft de OR in principe elke maand een OverlegVergadering met de directie gehad, dit is de vergadering waarbij OR en bestuur-
der de voorgenomen plannen van de directie inhoudelijk bespreken. In de weken ervoor was er in de OR vergadering ruimte om in 
onderling beraad te komen tot een standpuntbepaling inzake de te behandelen onderwerpen.
Zonder op de nadere inhoud in te gaan, hierbij een willekeurige opsomming van de onderwerpen die zoal besproken zijn;
- Jaarstukken 2016, begroting 2018 en Maandrapportages 2017, Organisatieontwikkeling Maatvast, Agressie protocol, Ambitie 
   Maatvast, vernieuwde ARBO wetgeving, Duurzame personeelsinzetbaarheid
- Daarnaast is er diverse keren gesproken met de Raad van Toezicht.

Bert den Elzen
Voorzitter OR St. Maatvast

1.4 Verslag Programmacommissie(s)
Algemeen
In de statuten van Maatvast staat de programmacommissie benoemd als entiteit die dient ter borging van de structuur en lokale belan-
genbehartiging. De taak van de programmacommissie bestaat uit het toetsen van de maatschappelijke waarde van de accommodaties, 
het vergroten en verbeteren van de onderlinge en eigen bekendheid van de accommodaties, het verbeteren van het imago en borgen 
van de toegankelijkheid van de accommodatie in het algemeen en voor nieuwe maatschappelijke initiatieven in het bijzonder. De pro-
grammacommissie is de formele gesprekspartner van de gebruikersplatforms, de vertegenwoordiging van de gebruikers.

Overleggen en bespreekpunten programmacommissies
In 2017 zijn de programmacommissies Hoofddorp en Nieuw-Vennep/Zuid ieder 6 maal bijeen geweest. De programmacommissie 
Noord heeft in februari 2017 een bijeenkomst gehad. Na deze bijeenkomst is de ontwikkeling van de programmacommissie Noord 
vertraagd. Reden lag met name in het feit dat de Badhoevedorpse samenleving in deze commissie was oververtegenwoordigd zodat de 
commissie niet representatief bleek voor het volledige werkgebied. Verschillende wervingspogingen om ook bewoners uit Vijfhuizen, 
Lijnden en Zwanenburg te interesseren voor een lidmaatschap leverden tot op heden geen respons op.

In grote lijnen is in deze overleggen stilgestaan bij de volgende onderwerpen: het nieuw ingevoerde tarievenstelsel, de werkplan-
nen van de clusters, communicatie en informatie, het begrip- en de definiëring van maatschappelijke waarde. Ook zijn er ervaringen 
gedeeld van locatiebezoeken door de verschillende leden van de programmacommissies. Voorts is gesproken over de vorming van 
gebruikersplatforms en zijn bijeenkomsten met gebruikers van dorps- en wijkgebouwen voorbereid. 

Centrale programmacommissie
In 2017 is er tweemaal, in de maanden april en juni, een vergadering voor de centrale programmacommissie belegd. De bespreekpun-
ten waren wat algemener van aard: wat gaat goed, wat kan beter, hoe de aansluiting tussen behoefte en aanbod getoetst kan worden, 
en wat heeft de programmacommissie nodig om te functioneren: enerzijds voor zichzelf, anderzijds voor het inrichten van de gebrui-
kersplatforms. 

Gebruikersplatforms
De programmacommissie voert overleg met het gebruikersplatform en neemt input hieruit mee richting Maatvast, zo staat vermeld in 
de statuten. Het gebruikersplatform heeft in diezelfde statuten als functie het gevraagd en ongevraagd adviseren van de programma-
commissie over ‘alle aspecten … van de sociaal culturele accommodaties.’ Het is een vertegenwoordiging van gebruikers en inwoners. 
Vanuit de centrale programmacommissie is besloten dat de programmacommissies de gebruikersplatforms zouden organiseren om 
ervaringen op te doen met dit nieuw in te richten gremium. Daarbij heeft in Zuid een tweetal centrale avonden plaatsgehad waarin 
gebruikers van alle locaties zijn uitgenodigd. In Hoofddorp zijn in alle locaties afzonderlijk een of meerdere gebruikersplatforms geor-
ganiseerd. Naast gebruikers zijn ook belangstellenden en mogelijke toekomstige gebruikers uitgenodigd. Doel van beide bijeenkomsten 
was:
 a. kennismaken met leden van de programmacommissie;
 b. ervaringen uitwisselen in het gebruik van dorps- en wijkgebouwen met aanbevelingen tot verbetering;
 c. proberen te ontdekken wat Maatvast nog meer kan betekenen voor de samenleving.

Werkgroep maatschappelijke waarde
In september 2017 heeft een thema-avond plaatsgevonden met de centrale programmacommissie. Hierbij zijn twee groepjes gevormd 
onder leiding van een clustercoördinator om zich te buigen over het begrip maatschappelijke waarde. Een aanzet is gegeven aan de for-
mulering van wat maatschappelijke waarde inhoudt. Vervolgens is een werkgroep geformeerd die nader onderzoekt op welke wijze de 
programmacommissie vorm en inhoud kan geven aan (de toetsing van) maatschappelijke waarde. De resultaten van deze werkgroepen 
worden in de eerste helft van 2018 verwacht. 

Plannen voor 2018
Voor 2018 zijn er drie algemene speerpunten: 
 1. In mei 2018 staat een centrale programmacommissie gepland waarin de uitkomsten van de werkgroep maatschappelijke  
      waarde worden gepresenteerd en besproken. Vervolgens zal de vertaling moeten plaatsvinden naar de werkzaamheden  
      van de programmacommissie(s). 
 2. Dit jaar zal een evaluatie plaatsvinden van de huidige werkwijze van de programmacommissie. Daarbij worden de 
      uitgangspunten van het rapport opgesteld door de precommissie aan de hand van de ervaringen tegen het licht gehouden. 
 3. Belangrijke doel voor 2018 en veelgehoorde wens vanuit de programmacommissies is het inzichtelijk maken van het 
      bestaande activiteitenaanbod binnen de locaties van Maatvast via de website. Op deze wijze kunnen nieuwe ideeën voor 
      activiteiten worden uitgewisseld en wordt inzichtelijk welke mogelijke nieuwe activiteiten kunnen bijdragen aan de sociale  
      cohesie binnen Haarlemmermeer. 
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1.5 Algemeen financieel verslag 
Doelstelling en activiteiten 
Maatvast heeft in 2016 een strategie ontwikkeld en in dat kader ook een missie gedefinieerd. Deze missie luidt als volgt: Maatvast 
streeft er naar om bewoners en vrijwilligers optimaal in staat te stellen om via haar accommodaties de sociale samenleving en sociale 
cohesie te verbeteren en te versterken.

De hieraan gekoppelde visie is als volgt omschreven:
Een sociaal actief leven is een basisbehoefte en maatschappelijk vastgoed is een middel om daarin te voorzien. Als accommodaties een 
middelpunt zijn en de omgeving ze gebruikt, volgt ontmoeting tussen mensen. Maatvast ondersteunt dit, coördineert en werkt samen 
om ontmoeting en verbinding mogelijk te maken. De samenleving denkt, doet en beslist hierin mee: de samenleving is onze opdracht-
gever. Zodoende is er aansluiting bij de lokale behoefte en kunnen vrijwilligers een centrale rol spelen in onze accommodaties.

Maatvast heeft voorts vijf waarden gedefinieerd die toonaangevend zijn voor de wijze waarop haar werk uitvoert:
 • Transparant     • Betrouwbaar
 • Oplossingsgericht   • Innovatief
 • Dienstverlenend

Alle activiteiten van Maatvast staan in het teken van het versterken van de sociale cohesie. Als belangrijkste kerntaak is dat het beschik-
baar stellen van ruimten voor verschillende gebruikers. De vergoeding die Maatvast hiervoor vraagt varieert tussen kostprijsdekkend 
en volledig gratis, afhankelijk van de aard van de organisatie en of bepaalde maatschappelijke waarden worden nagestreefd. Daarnaast 
organiseert Maatvast, samen met of alleen door haar vrijwilligers, verschillende activiteiten die eenzelfde doelstelling hebben. In de 
Jongerencentra worden daarnaast inlopen en activiteiten georganiseerd door sociaal beheerders. De doelgroep jongeren heeft in deze 
accommodaties additionele aandacht.

Naast deze reguliere activiteiten organiseert Maatvast verschillende activiteiten waarvoor zij financiële of materiële steun zoekt. Dit 
betreffen een viertal vaste activiteiten: NL doet, kinderactiviteitenweken, Burendag en de kerstdiners. Buiten deze vier structurele 
pijlers is Maatvast altijd op zoek nar kansen om de sociale cohesie te versterken met fondswaardige activiteiten, zoals maatschappelijke 
personeelsuitjes, upgraden van voorzieningen ten behoeve van activiteiten en meer. In 2017 betroffen dit onder meer de realisatie van 
een jeu de boulesbaan, diverse workshops, een vernieuwde keuken en nieuwe multimedia studio in jongerencentrum De Hype en een 
nieuwe woonkamer in twee jongerencentra in Hoofddorp en nog veel meer.

Maatschappelijk ondernemen en verantwoordelijkheid
Stichting Maatvast is een organisatie volledig gericht op maatschappelijke resultaten. Hierin houdt zij zich aan vigerende wet- en 
regelgeving, voor zover volledig geïmplementeerd dan wel van toepassing. Daarnaast hanteert Maatvast beleid om ruimte te bieden 
aan ervaringswerkplekken, zowel verbonden aan een opleiding als ook buiten opleidingen om. Maatvast ontwikkelt nog een inkoop- en 
aanbestedingbeleid waarin dit onderwerp nader moet worden bepaald. Op dit moment hanteert Maatvast het beleid van voorkeur 
voor lokale leveranciers op basis van samenwerking in plaats van alleen afname.

Vrij besteedbare vermogen en risico’s 
Sinds de start van Maatvast is continu ervaring opgedaan met de accommodaties en is de afstemming tussen subsidie en kosten een 
bespreekstuk. Daarbij is de doelstelling te alleen tijde helder: de accommodaties moeten goed, veilig en zonder beperking te gebruiken 
zijn. Om dat te garanderen heeft Maatvast binnen haar exploitatie en haar vrij besteedbaar vermogen een aantal maatregelen geno-
men om eventuele risico’s te dekken.

Allereerst is er een voorziening voor het groot (huurders-)onderhoud. Eind 2017 is de planning hiervoor geactualiseerd en gecomple-
menteerd met onder meer de nieuwe accommodaties. Dit resulteert in een hoge dotatie dan eerder. In 2017 is de dotatie aan deze 
voorziening reeds op het vereiste niveau gebracht en voor het verschil met de begroting 2018 is een bestemmingsreserve aangemaakt. 
Voorts is met een ziekteverzuimverzekering een garantie op openstelling genomen. Ter dekking van het eigen risico is een deel van de 
algemene reserve verbijzonderd. Ten behoeve van overige risico’s zijn binnen de exploitatie middelen beschikbaar gesteld. Naast het 
bestaande pakket aan verzekeringen, worden met de implementatie van een gebouwbeheersysteem de overige risico’s ten aanzien van 
de exploitatie van de accommodaties beperkt. 

Een blijvend intern risico is de aanwezigheid van kasgelden in onze accommodatie, hetgeen begin 2018 helaas bewaarheid is gewor-
den. Passende maatregelen zijn genomen, maar met contanten betalen is voor een belangrijk deel van onze bezoekers zeer gewenst 
dan wel noodzakelijk. Een extern risico is een begin 2018 ontvangen brief van de belastingdienst inzake de vennootschapbelasting-
plicht. Hierin verschilt Maatvast van mening met de belastingdienst, hetgeen n 2018 nader zal worden opgepakt.

De totale algemene reserves van Maatvast zijn positief, echter door het verbijzonderen  van een deel van de algemene reserve ten 
behoeve van eigen risico ziekteverzuim en het feit dat een deel van de algemene reserve specifiek de algemene reserve van 
‘De Meerkoet’ betreft, is sprake van een minimaal negatieve resterende algemene reserve.

Ontwikkelingen
In 2017 is Maatvast voor het eerst geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim. Dat heeft zijn weerslag op de financiële cijfer over 
2018. Samen met een vertraging in de organisatieontwikkeling heeft dat onder meer geleid tot het niet insourcen van enkele bedrijfs-
activiteiten. Dit resulteert in lagere netto personeelskosten, want de bestemmingsreserve eigen risico en de uitkering van de ziektekos-
tenverzekering dekken een deel van de kosten. Dit betekent echter ook dat een aantal kostenposten aanzienlijk hoger zijn dan begroot. 
Dat geldt onder meer voor de kosten van schoonmaak en administratiekosten. 

Succesvolle fondsenwerving en aangekoppelde projecten hebben eveneens zorg gedragen voor een vertekend beeld in de cijfers. Dat 
laatste geldt ook voor de invoering van het nieuwe tariefstelsel. 

Toekomst van de organisatie  
In 2018 is het nieuwe tariefstelsel van Maatvast voor het eerst een compleet jaar van toepassing. Voor het cursusbureau wordt in 2018 
een vergelijkbaar tariefletsel ontwikkeld, dat in 2019 moet worden geïmplementeerd. De overige ontwikkelingen voor 2018 zijn onder 
meer:
 • De doorontwikkeling van de organisatie;
 • Het insourcen van enkele bedrijfsonderdelen;
 • Opstellen inkoopbeleid, inclusief (voorbereiding Europese aanbestedingen).

Begroting voor het boekjaar 2017                                                                       €                      €           

Baten                1.336.500 
Activiteitenlasten                                378.900              
Saldo                                                                                                                957.600 
Overige opbrengsten                                4.094.700
Bruto exploitatieresultaat                                            5.052.300
                                      
Beheerslasten                  5.092.300
Exploitatieresultaat                                                -40.000 
                                                      
Als gevolg van de hogere dotatie aan onderhoudsvoorziening ten opzichte van de begroting 2018, is het de verwachting dat het 
resultaat over 2018 negatiever zal uitvallen dan begroot.
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1.6 Verslag Fondsenwerving 
Fondsenwerving heeft ons het afgelopen jaar in staat gesteld om onafhankelijk van de gemeentelijke subsidie de samenleving te ver-
sterken, onze locaties van binnen te optimaliseren en projecten te realiseren. 

De samenleving en verbinden staat centraal. Het realiseren van financiële middelen is mooi meegenomen maar het benutten van 
elkaars kennis, netwerk en kwaliteiten is van veel grotere waarde gebleken. Bedrijven en serviceclubs hebben zich maatschappelijk 
ingezet door medewerkers of leden vrijwilligerswerk te laten doen, fondsen en goede doelen hebben financieel bijgedragen en hun 
kennis gedeeld. 

Maatvast ontving in 2017 (financiële) steun van:

Vitalimaat 
In april rondde Maatvast het, met ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidie opgezette, project VitaliMaat af. Een jaar lang stonden 
activiteiten gericht op gezond werken en leven op het programma. Er was een aanbod van workshops o.a. gericht op het ontspannen 
van body & mind, gezonde voeding en stoppen met roken. Bijna alle medewerkers namen deel aan een Periodiek Medisch Onderzoek. 
Na de follow up een jaar na het eerste onderzoek bleek de vitaliteit fors toegenomen. Circa 30 medewerkers gingen na voorlichting 
door een diëtiste over gezonde voeding, onder leiding van twee collega’s (ex-koks) enthousiast met elkaar aan de slag en zetten een 
heerlijk kerstdiner op tafel. Er vonden werkplekonderzoeken plaats en onder leiding van een gespecialiseerde fysiotherapeute werd 
een tiltechniek training gegeven. We sloten het project af met een quiz onder leiding van de auteur van het boek ‘de Vitaliteitsbijbel’ 
die iedere medewerker bij de start van het project gekregen had. Het werd een nek-aan-nekrace omdat bleek dat de kennis en 
bewustwording over het belang van vitaal werken en leven bij de medewerkers enorm was toegenomen! Al met al kunnen we terug 
zien op een geslaagd project dat tot op de dag van vandaag nog haar vruchten afwerpt.

Aansluitend starten we eveneens in het kader van de ESF Duurzame Inzetbaarheidssubsidie met het project ‘Duurzaam Succesvol 
Maatvast’. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de eigen inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers. De kernvraag in dit 
project is ‘wat heb jij nodig om (nog) beter invulling te kunnen geven aan jouw nieuwe rol binnen (of buiten) Maatvast?’. 
In het jaarverslag van 2018 worden de resultaten van dit project gepresenteerd.
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“Kerstdiner door vrijwilligers 
                was gewoon een verwennerij.”

BERT DE RUIJTER

Afgelopen Kerst kreeg hij via Maatvast een kaartje in de brievenbus. Een uitnodiging voor een gratis Kerstdiner bij de Boerderij! 
Bert werd nieuwsgierig en ging op de uitnodiging in!

“En het was echt een verwennerij, allemaal verzorgd door heel enthousiaste vrijwilligers. Er was zelfs een vader met twee dochters 
aanwezig om te helpen. En die dus ook hun feestdag opofferden voor anderen. En het diner zelf was geweldig. Door de Rotary was dat 
gesponsord, daarvoor heb ik ze ook een bedankbriefje geschreven, want ik vond het fantastisch 
dat zij hier aan bijdragen.”

Deze ervaring zorgde ervoor dat Bert nu elke woensdagmiddag komt lunchen 
in de Boerderij. Niet alleen de lunch vindt hij fantastisch, maar vooral ook de 
lieve mensen die het regelen. Hij voelt zich daardoor enorm welkom. Bert 
is op dit moment aan het verhuizen, maar dat betekent niet dat hij niet 
meer terug komt naar de Boerderij.

Wat Bert zijn bezoeken aan de locatie bijzonder maken is vooral het 
samen zijn met andere buurtbewoners. Hij heeft zelfs iemand leren 
kennen waar hij het goed mee kan vinden en die woont gewoon om 
de hoek! Maar ook geniet hij enorm van het eten: “bijvoorbeeld kleine 
extraatjes waarmee je verwend wordt hier bij de lunch. Gerechten die 
je zelf thuis niet gaat maken. Maar ook het contact, je maakt een praat-
je met iemand die je anders niet zou treffen, dat zijn toch leuke dingen. 
Ik zou het nu eigenlijk niet meer willen missen. Ik waardeer het enorm dat 
er zoveel mensen zijn die mij en anderen een fijne dag willen geven.

Via een kennis kwam hij bij De Hype terecht, ze zochten vrijwilligers voor een ICT les en samen met bestaand 
vrijwilliger Clyde heeft hij deze opgestart. “We begonnen met kleine computers waar LED’s op staan, hier kunnen ze hun naam 
en leeftijd mee laten zien. We proberen nu met een kleinere groep ook echt een beetje te programmeren. En dan met professi-
onele programma’s zoals Java.” 

Een keer per maand geven de jonge vrijwilligers samen les aan zo’n 15 kinderen. Voor die tijd komen ze een paar keer in De 
Hype om de lessen voor te bereiden. Op de vraag of er voor hem een toegevoegde waarde was aan het geven van deze lessen 
antwoordt Daan: “eigenlijk wel, want we moeten voor school nu ook bepaalde vakken gaan kiezen. Een van de 
themavakken is lesgeven. Dus in principe doe ik hier al ervaring op. 

Bovendien lijkt het me ook wel leuk om verder 
te gaan in lesgeven. Het is ook gewoon tof om te 
zien hoe de kinderen verder gaan en weer stappen 
maken.”

Daan heeft zeker ook ideeën hoe Maatvast de 
sociale betrokkenheid kan vergroten. Zo is hij samen 

met een vriend bezig met een interessant project. Een 
bord waar kinderen anoniem informatie op kunnen zetten. 

De sociale beheerder kan dit dan oppikken en in het algemeen 
bespreken in de groep.

“Ik ben met een vriend van school een soort website aan het maken. Het idee is dat er in elk jongerencentrum een tv komt te 
hangen waar kinderen hun input op kunnen zetten. Filmpjes of foto’s delen, maar ook gevoelens, dat kan allemaal 
anoniem. Het gaat er om dat kinderen anoniem iets op het bord kunnen zetten waar ze mee zitten, als ze wat willen 
veranderen of als ze gepest worden.“

Bert de Ruijter is een enthousiaste en tevreden bezoeker van wijk-
gebouw De Boerderij in de wijk Pax in Hoofddorp. Iedere woensdag 
schuift hij aan voor een lekkere lunch tezamen met veel van zijn 
buurtgenoten.

Daan Oolbekkink is 19 jaar oud, vrijwilliger bij jongerencentrum De Hype in 
Nieuw Vennep, de plaats waar hij ook woont. Daan is een student ICT in 
Amsterdam. Zijn opgedane kennis draagt hij nu over aan kinderen tussen 
de 6 en 12 jaar tijdens een ICT les in De Hype. En het mooie is, alle kinderen 
kunnen gratis meedoen aan deze lessen!

DAAN OOLBEKKINK

“Het is ook gewoon tof om te zien hoe de kinderen 
                                                 verder gaan en weer 
                                                            stappen maken.”

Daan Oolbekkink
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Bert de Ruijter

“Ik waardeer het enorm dat er zoveel mensen zijn 
    die mij en anderen een fijne dag willen geven.”
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“Via een project als Vloggen met oma komen 
        de ouderen en jeugd weer wat meer samen.”

DEWI & YAMUNA

Eerst kwamen de meiden bijna elke dag langs als bezoeker, lekker kletsen en anderen ontmoeten. Na een tijdje werden ze gevraagd door 
Bram, de beheerder, of ze vrijwilligerswerk wilden doen en dat sprak de meiden wel aan!

“Wij zijn vrijwilligers, we helpen vaak met disco’s, dan staan we achter de bar. En met inloopavonden, dan maken we limonade of thee, 
dat soort dingen. Maar ook materialen klaar zetten zoals de pingpongtafel. En we hebben de huiskamer opgericht! Het was hier altijd een 

beetje saai, grijs en zo. Een beetje kaal en jongensachtig. En Bram wilde het graag veranderen om 
het wat aantrekkelijker te maken voor iedereen en vooral voor meisjes! Dus zijn we gaan 

schilderen en hebben we de ruimte opgeknapt.”

Van het vrijwilligerswerk hebben ze veel geleerd. Zo geven beiden aan dat ze 
veel socialer geworden zijn en dat ze ook hebben geleerd wat het verschil 

is als je met jongeren of volwassenen praat. “Enthousiast zijn we van leu-
ke projecten zoals ‘Vloggen met oma’. Via zo’n project komen de oude-
ren en de jeugd weer wat meer samen”, aldus Dewi en Yamuna. Helaas 
konden de meiden niet zelf aan het project mee doen door school en 
werk. Maar ze helpen wel mee dit soort ideeën te bedenken.

Ideeën voor andere projecten of activiteiten hebben de meiden ook 
genoeg! Een uitje met de vrijwilligers staat hoog op hun lijst, maar ook 
een levensgroot watergevecht of een echt voetbaltoernooi in plaats 

van FIFA zouden ze wel willen organiseren. Op deze manier kunnen ze 
zelf meer leeftijdsgenootjes ontmoeten en ook genieten van andere blije 

jongeren.

“Wij zijn vrijwilligers, we helpen vaak met disco’s
               en hebben de huiskamer opgericht!”

    Volgens Dirk is Maatvast locatie ‘t Rietland gewoon een beetje zijn tweede thuis. Het tuinonder-
houd, jeu de boules, biljarten/klaverjassen, hij doet het allemaal. Hij is binnen gekomen doordat het 

vrouwenkoor hem vroeg piano te spelen en dat bleek zo leuk dat hij lid is geworden. En dat is vervolgens uitgelopen tot heel 
veel andere activiteiten…..

Ook ontmoette hij anderhalf jaar geleden zijn vrouw bij een activiteit.

Zij vertelt: “we hebben elkaar ontmoet bij de sociëteit in het Dorpshuis Badhoevedorp. Hij had mij eerder in de gaten dan ik 
hem. Op een zondagmiddag was dat. Ik weet nog wel dat hij in het Dorpshuis tegen me zei: ‘ik vind je een schatje’. En toen 
dacht ik…. wat wil die man van me.”

Belangrijk is het vrijwilligerswerk in hun leven zeker. 
Dirk geeft aan dat hij zonder zijn bezigheden in een diep 
gat gevallen was. Onder de mensen blijven, dat vindt 
hij het belangrijkste. “Al twee jaar doe ik ook met veel 
enthousiasme de maaltijdenronde. Dat is zo’n leuk en 
dankbaar werk! Zondag was er een stel 65 jaar getrouwd 
en toen was de burgemeester aanwezig. Ook hem was het 
opgevallen dat ik zo gewaardeerd word door de bezoekers. 
Ik wil gewoon bezig zijn, dat vind ik leuk. En gelukkig heb ik 
nog genoeg dingen te doen. Ik ben echt niet iemand die achter de 
geraniums gaat zitten. Al met al ben ik een heel druk baasje. Maar dat 
moet ook wel.”

Dirk vindt het belangrijk mensen een fijn gevoel te geven, zich op hun gemak te laten voelen. Dames die nooit hier kwamen 
heeft hij aangespoord om ook deel te nemen. “Als ze éénmaal over de drempel en binnen zijn, dan gaan ze niet meer weg. Dat 
had ik ook met een buurtgenootje, ze is 1 keer komen eten en nu komt ze elke week op dinsdag en vrijdag”, aldus een trotse 
Dirk. Dewi & Yamuna

Dewi (uit Hillegom - 15 jaar) en Yamuna (uit Hoofddorp – 16 jaar) zijn 
twee enthousiaste jonge meiden. Als vrijwilliger in jongerencentrum 
Studio 5 in Hoofddorp helpen ze bij disco’s en inloopavonden. En….. 
hebben ze de huiskamer opgeknapt zodat het wat sfeervoller en wat 
meer een meidenkamer is geworden.

Dirk Hijstek is bijna 81 jaar en staat door het vrijwilligerswerk nog 
vol in het leven! Samen met zijn vrouw (vorig jaar ontmoet bij het 
dorpshuis Badhoevedorp!) zetten ze zich in bij meerdere activiteiten 
van Maatvast.

DIRK HIJSTEK

“Ik ben niet iemand die achter de geraniums 
        gaat zitten, ik wil gewoon 
                 bezig zijn.”

Dirk Hijstek
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“Weer meedoen met de mensen, 
                   dat vind ik toch heel belangrijk.”

EVELIEN VLEDDER

Evelien: “ik moest wel even de drempel over. Ondanks dat het personeel en de bezoekers van het wijkgebouw heel erg lief tegen me wa-
ren. Op maandag was er in het wijkgebouw een soort eetcafé en er was eten vanuit de keuken van verzorgingshuis De Horizon gehaald. 
Bij die gelegenheid vertelde de beheerder Tiny Guit dat ze daar niet helemaal gelukkig mee was en dat ze graag een eigen maaltijdbijeen-
komst met vrijwilligers wilde opzetten. En aangezien ik heel erg houd van koken is een en ander dus eigenlijk tot stand gekomen.”

Met vier vrijwilligers wordt momenteel het diner verzorgd, van voor- tot nagerecht. Bedoeld 
voor mensen tussen de 45 en 90 jaar, maar ouder of jonger mag natuurlijk ook. 
Iedereen komt voor de gezelligheid, vertelt Evelien, voor het overgrote deel 
zijn het alleenstaanden. In de regel schuiven 40 bezoekers, het maximale 
aantal, aan voor de maaltijd. 

Naar eigen zeggen voelde Evelien zich nooit eenzaam, maar weer 
mee doen met de mensen vond ze toch erg belangrijk. In haar ap-
partementencomplex is ze de meest actieve persoon en komen 
mensen vaak een praatje maken. Toch wilde ze iets anders, ze 
houdt enorm van koken dus past het vrijwilligerswerk in De Silo 
heel goed bij haar.

Over wat voor de toegevoegde waarde is van het vrijwilligers-
werk, is ze heel duidelijk. “Onder de mensen komen, het gevoel 
dat je weer een beetje meedraait in de maatschappij. Je ontmoet 
nieuwe mensen, ziet nieuwe gezichten en in de keuken is het 
teamwork wat we doen.  Zelf ben ik ook een doener, laat mij maar 
bezig zijn. Als het werk zou stoppen, denk ik toch dat ik naar nieuwe 
uitdagingen zou zoeken.”

Het nieuwe tariefstelsel waarbij gebruikers onder voorwaarden gratis gebruik kun-
nen maken van ruimtes van Maatvast vindt ze heel positief. Bij een leuke, nieuwe activiteit 
wil ze graag ondersteunen en meedoen. Het zelf opzetten doet ze liever niet. “Ik ben hier vooral voor de gezelligheid, zo sluit ze af.”

Beiden zijn ze op een vervelende manier hun partner verloren. En door het vrijwilligerswerk zijn ze weer 
terug onder de mensen gekomen. Wantje: “1,5 jaar geleden moest ik hier bloed prikken en toen zag ik een op-
roep staan waarin vrijwilligers werden gezocht. Toen heb ik samen met Noortje, medewerkster van het dorpshuis, de wandel-
club opgezet. Noortje maakte me er op attent dat in het dorpshuis nog een leuke weduwnaar als vrijwilliger was begonnen. Ze 
vond hem wel iets voor mij. Eerst dacht ik, daar moet ik toch niet aan denken. En kijk ons nu eens hier zitten.”

Hans geeft aan dat ze elkaar inderdaad ontmoet hebben bij de wandelgroep 
die helaas nu niet meer bestaat. Door alle bebouwing rond het dorpshuis 

is er niet zo veel wandelruimte meer over. Nu kookt Hans op de 
woensdagmiddag een maaltijd voor zo’n 20 ouderen en assisteert 

bij de bar. Omdat Wantje wat problemen heeft met haar knie, 
stuurt ze zelf de haakploeg aan! “En als het klaar is, worden 
alle dekens los gemaakt en gedoneerd aan goede doelen, in 
landen waar ze nodig zijn.  Dat geeft een enorme voldoening. 
Iedere woensdag zijn we met 8 dames druk bezig.”

Wat was het moment dat de volk oversloeg? Hans: “ik heb 
haar bij de bar aan de haak geslagen. We stonden naast 
elkaar en het klikte goed. En ik moet ook zeggen dat ik er 

genoeg van had veel alleen thuis te zijn. Door twee vervelende 
omstandigheden, zijn we uiteindelijk door het vrijwilligerswerk 

samen gekomen.”

Op de vraag wat er nog nodig is in het dorpshuis geeft Wantje aan dat ze graag een grotere tafel zouden willen hebben in de 
huiskamer. Ze kunnen er namelijk niet zo veel mensen kwijt. Nu staan er  veel kleine tafeltjes waardoor je als alleenstaande 
minder mensen ontmoet. Een grote stamtafel zal bijdragen aan het leggen van meer connecties. Volgens Hans is het ook een 
kwestie van tijd, het dorpshuis is nieuw en het moet bij mensen nog wat meer onder de aandacht komen.

Over het nieuwe tariefstelsel waardoor er onder voorwaarden gratis een ruimte kan worden gebruikt en het opzetten van nieu-
we activiteiten door vrijwilligers wordt gestimuleerd, hebben Hans en Wantje een duidelijke mening. “Als deze mogelijkheid 
meer bekend raakt, is het natuurlijk super, maar je moet wel mensen hebben die het op willen zetten.  Het dorpshuis wordt 
bezocht door best wat oudere mensen, die pakken zoiets niet meer op. We zijn op zoek naar jongere vrijwilligers om nieuwe 
activiteiten een boost te geven.”

Evelien Vledder, een enthousiaste vrijwilligster van bijna 75 jaar. Doordat haar man 
vanwege zijn gezondheid in een verpleeghuis woont, is Evelien in de omgeving op zoek 
gegaan naar een leuke activiteit. Om zo haar leventje weer opnieuw op te bouwen, zo 
geeft ze zelf aan. Door de zorg voor haar man haakten namelijk veel contacten af. Via 
een open dag kwam ze bij wijkgebouw De Nieuwe Silo in Hoofddorp terecht.

Wantje komt uit Rotterdam en woont in Badhoevedorp, ze is moeder van 
4 kinderen en 12 kleinkinderen. Ze heeft Hans, die uit Breda komt maar nu 
ook in Badhoevedorp woont, ontmoet in het Dorpshuis 
Badhoevedorp.

HANS & WANTJE

       “Door twee vervelende 
    omstandigheden zijn we uiteindelijk door 
             het vrijwilligerswerk samen gekomen.”
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“Onder de mensen komen, 
      het gevoel dat je weer een
  beetje meedraait in 
            de maatschappij.”

18
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“Als de gasten het naar hun zin hebben, 
          voel je de waardering voor wat je doet.”

INEKE CROESE

Ze vertelt dat het vrijwilligerswerk door haar aderen stroomt. Je inzetten voor anderen wordt in haar 
familie van generatie op generatie overgegeven. Haar ouders deden het en nu geeft ze het zelf over 
aan haar kinderen, zo vertelt ze.

Ineke beschrijft hoe ze lang geleden in De Meerkoet terecht is gekomen. “Op een gegeven moment vroegen ze in Lisserbroek nieuwe hulp 
voor het seniorenwerk. Ik dacht ik ga een keertje kijken en vanaf toen ben ik blijven hangen!”

Wat de toegevoegde waarde is van het doen van vrijwilligerswerk vindt ze een moeilijke vraag. Duidelijk is wel dat ze zich vrijwillig inzet 
omdat ze het zelf leuk vindt, maar ook om te zien dat veel mensen er plezier in hebben. “Als de 

gasten het naar hun zin hebben, ben ik zelf ook tevreden. Je voelt dat je wordt gewaar-
deerd voor wat je doet”, vertelt ze. Als ze niet meer in De Meerkoet terecht zou 

kunnen, zou ze verder zoeken naar nieuwe activiteiten, want vrijwilligerswerk zal 
ze altijd blijven doen. Zo helpt ze bijvoorbeeld ook nog achter de bar bij de 

ijsbaan en bij het overblijven op school. 

“Bij de Meerkoet doe ik het seniorenwerk, de spelletjesmiddag en ben 
ik betrokken bij het Oranje comité. Dat laatste voor onze druk bezochte 
Koningsweek. Ik doe nu veel meer vrijwilligerswerk dan andere jaren. 
Er liggen hier heel wat van mijn voetstappen. Het geeft een fijn gevoel 
en je blijft achter de geraniums vandaan. Ik ben graag druk bezig en 
op pad, daar voel ik me nu eenmaal goed bij.”

Wat het leukste is dat ze in die jaren heeft meegemaakt, kan ze 
moeilijk zeggen, ze beleeft telkens zo veel. “Ik kan niet kiezen, elke keer 

zijn er weer nieuwe, leuke momenten. Ook aan de locatie hoeft er niets 
veranderd te worden. De Meerkoet is een erg drukke locatie met genoeg 

leuke activiteiten, er is amper nog ruimte om hier nieuwe activiteiten aan toe 
te voegen. Zo goed loopt het.”  

     “Ik ben graag druk bezig en op pad, 
                                  daar voel ik me nu eenmaal goed bij.”

 De aanleiding voor haar vrijwilligerswerk bij Maatvast was dat ze in haar omgeving kunst miste voor 
kinderen. Daarbij wilde ze dat kunst voor kinderen ook beschikbaar zou zijn voor de lagere inkomens, niet 

alleen de elite. Om die reden is ze begonnen met het delen van haar passie in de vorm van een vrijwillige activiteit. Tweemaal 
per week geeft ze 1,5 uur les aan kinderen in tekenen, schilderen, gutsen, maar ook graffiti, wat vooral bij de jongens goed in 
de smaak valt.

Irma was op zoek naar een ruimte om deze workshops te geven, toen de beheerder van Het Contact, Petra Zwetsloot, aan haar 
vroeg of ze geen ruimte wilde gebruiken in het buurthuis. “Ik woon om de hoek dus zo is het eigenlijk begonnen.”

De toegevoegde waarde van haar inzet is volgens Irma dat het haar veel vreugde brengt. Dat de kinderen, zoals ze zelf zegt, het 
ook leuk vinden zich met kunst bezig te houden buiten de iPads en de digitale wereld om. “Dat ik me weer omgeef met kunst 
en creaties van anderen zie, is zeker een extra. Als kunstenaar werk je namelijk veelal alleen. Ik vind die groepsdynamiek vooral 
ook leuk. Kinderen hebben, als ik dat vergelijk met volwassenen, nog een hele eigenheid en puurheid en dat zie je ook terug in 
hun werk. Daar zou ik niet meer aan kunnen tippen, alleen als ik zeg maar met mijn linkerhand schilder. 

De spontaniteit van kinderen die als een soort Picasso aan de slag gaan.”

Het leukste wat ze in Het Buurthuis tot nu toe gedaan heeft, vindt ze zelf het 
maken van de muurschildering tijdens de actie NLdoet. “Er kwamen veel men-
sen binnen lopen en we waren echt actief met de groep bezig. Dat je vanuit je 
eigen specialiteit weer naar buiten toe treedt en dat je daar dan reacties op krijgt, 
dat geeft voldoening.”

Ze staat volledig achter de visie van Maatvast waarin het leggen van verbindingen in de 
samenleving centraal staat. Het lijkt haar leuk om samen met andere organisaties projecten op 
te zetten waarbij het geld ten goede komt van het goede doel. Ook zou ze het leuk vinden het idee ‘voor 
mensen, door mensen’ wat verder door te voeren. “Misschien is het een idee om hangjongeren te stimuleren om mee te doen, 
bijvoorbeeld bij een workshop die ik geef. Samen iets opbouwen en iets goeds doen en met een doel. Misschien zit er ook in 
die groep veel creativiteit. Het zou leuk zijn als iedereen samenkomt, zodat er cohesie ontstaat in plaats van losse groepjes die 
langs elkaar leven.”Ineke Croese

Ineke Croese, vrijwilligster in hart en nieren, woont al 32 jaar in Lisser-
broek en is al 15 jaar vrijwilliger bij sociaal cultureel centrum De Meer-
koet in haar woonplaats. Vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet op 
veel terreinen ontving ze afgelopen jaar zelfs een koninklijk lintje.

Irma Janssen, een beeldend kunstenares, geboren in Den Haag, is vrij-
williger bij kunstactiviteiten voor de jeugd bij Buurthuis Het Contact in 
Nieuw-Vennep. Daarnaast werkt ze als administratief medewerkster bij de 
KLM.

IRMA JANSSEN

“Het brengt mij veel vreugde om kinderen 
te zien genieten van kunst buiten de IPad, 
de computer en de digitale wereld om.”

Irma Janssen
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JANINE CHARMES

 Janine is één van de gedreven vrijwilligsters achter de balie, ze assisteert bij de activiteiten van 
Maatvast en Meerwaarde. Dagelijks neemt ze telefoontjes aan, maar helpt ze ook bij de werkzaamheden 

ten behoeve van evenementen die worden georganiseerd. “Een breed scala aan taken. Een bijdrage die ik kan 
leveren met iets wat ik leuk vind om te doen.”

Janine is een tijd “out of order” geweest. Door hulp van Meerwaarde en Maatvast is ze weer actief op het sociale vlak. Door omstandighe-
den heeft haar actieve leven te lang stil gelegen. Via het P-punt kreeg ze een kans en de gelegenheid om weer terug te komen in het ritme 
en het normale leven weer op te pakken.

“De communicatie met anderen en het sociale aspect van het vrijwilligerswerk zie ik als 
een belangrijke toegevoegde waarde. Dat was voor mij op dat moment ook even 
het belangrijkste. Omdat wat ik daarvoor deed wegviel, heb ik niet lang hoeven 
na te denken toen mij de keuzemogelijkheid werd voorgesteld om te helpen 
in het P-punt.”

Janine is blij met de afwisseling die ze dagelijks vindt in haar werk. 
En ook de groep mensen met wie ze samen mag werken is leuk en 
gezellig. Zowel de mensen om haar heen, als ook de bezoekers die 
van buiten komen. “Het is fijn als onze gasten zeggen dat ik kwaliteit 
heb geleverd. Dat geeft me een goed gevoel. Hier speelt niet de IK-, 
maar de ONS-factor.”

Ze heeft ook geen specifieke wensen meer voor haar vrijwilligerswerk 
bij Maatvast. “Gaandeweg is er al aardig wat veranderd. De gebouwen 
en activiteiten zijn in ontwikkeling. Als ik daar als vrijwilliger een bij-
drage aan kan leveren doe ik dat graag. Ik ben vrijwilligster en daardoor 
flexibel, ik pas me wel aan!”

“Een breed scala aan taken. Een bijdrage die ik kan 
    leveren met iets wat ik leuk vind om te doen.”

Janine Charmes

Janine Charmes, 50 jaar jong woont in Hoofddorp en is actief binnen 
de locatie het P-punt in de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp.

Marga Krul is 53 jaar en woont in Beinsdorp. Ze is vanaf haar geboorte 
lichamelijk beperkt en het dorpshuis Het Eiland in haar woonplaats 
zorgt er voor dat ze op straat herkend wordt door haar buurtgenoten.

MARGA KRUL

“Gewoon lekker eruit en contact maken met de buurt. 
        Iedereen laten weten dat 
            ik er ben!”

Marga Krul
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“In het P-punt speelt niet de IK-, 
                           maar de ONS-factor.”

Het dorpshuis is een belangrijke plek voor haar, aldus Marga. Ze is er altijd welkom en zo kan 
ze eenzaamheid voorkomen. Het Eiland ligt vlak bij haar huis en het is voor haar fijn dat er veel 
buurtgenoten zijn. Zo kan ze haar contacten onderhouden tijdens bijvoorbeeld een spelletjesmiddag gevolgd door een maal-
tijd. Ze woont al 27 jaar in Beinsdorp en het dorpshuis is voor haar een belangrijke plek voor ontmoeting en om bezig te zijn.

 “Voor mij is het ook fijn dat ik op straat geen vreemde wordt van mijn buurtgenoten. Je weet nooit wat er op straat kan 
gebeuren en als je iemand niet kent is het moeilijker om hulp te vragen. Ik ben sociaal aangelegd, een gesprek ga ik niet uit de 
weg omdat het altijd interactief is en een bijdrage vormt voor beide partijen. Ook nu voel ik me nuttig dat ik een bijdrage kan 
leveren aan het Jaarverslag van Maatvast. Beheerder Sandy Goezinne heeft me voorgedragen voor een interview. Ook dat is 
wat waard, dat er aan je gedacht is. Het gaat veel verder.”

Veel veranderingen hoeven wat Marga betreft niet 
te worden doorgevoerd in Het Eiland. “Maar een 
nieuwe activiteit toevoegen kan natuurlijk altijd. 
Bijvoorbeeld een computerworkshop over tekst- of 
fotobewerking. En wat bouwtechnische aanpassin-

gen voor het rolstoelgebruik zouden ook fijn zijn!”

De seniorenmiddagen van 14.00 tot 20.00 uur met spel-
letjes en een maaltijd staan vast in haar agenda, daar komt 

ze voor terug en kijkt ze naar uit. Maar ook andere activiteiten 
als breien vormen een welkom tijdverdrijf. “Gewoon lekker eruit 

en contact maken met de buurt. Iedereen laten weten dat ik er ben!”
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Jaarrekening 2017

MARIJKE BORGER

Marijke: ‘’ik heb altijd gezegd dat wanneer ik niet meer werk ik vrijwilligerswerk wil gaan doen, maar wel in Lisserbroek! Dus toen ze me 
belden om te helpen bij seniorenactiviteiten vond ik dat leuk. Ook omdat ik natuurlijk een hoop Lisserbroekers ken.’’

In De Meerkoet is Marijke gastvrouw op de dinsdag- en vrijdagmiddag. ‘’Op dinsdag staan we met wel zes gastvrouwen, dat is altijd erg 
gezellig. We verzorgen koffie en een drankje en eens in de drie weken is er ook een maaltijd. Rond etenstijd staan de senioren uit zichzelf 

op, gaan ze de tafels recht zetten, opdekken en klaarmaken voor de maaltijd. Iedereen helpt 
elkaar. Het gaat om een hoop mensen die alleen zijn, maar ook stellen schuiven aan.  

Als je ze hoort kletsen met elkaar voelt dat gewoon als een warme deken. Nieuwe 
mensen verwelkomen wij. Je helpt ze daarmee over de drempel. Als je ze warm 

ontvangt, gaan ze niet meer weg!’’

Op de vraag waarom dit vrijwilligerswerk zo veel voor haar betekent, ant-
woordt Marijke direct: ‘’de contacten! Ik wil niet achter de geraniums 
gaan zitten, en hier word je zo gewaardeerd!’’

Eén van haar hoogtepunten vormde het zelf georganiseerde jaarlijkse 
etentje met de vrijwillige dames.  Op de tafel in een restaurant in Lisse 
stond bij binnenkomst een tas van Rituals. Volgens de ober speciaal 
voor ons gebracht. In de tas bleken cadeaubonnen te zitten met een 

lief kaartje. ‘Voor onze supergastvrouwen’ Anoniem bezorgd…... En dat 
is het hem juist, zegt Marijke, dan voel je je gewaardeerd. Vaak horen 

we terug dat de mensen zo blij zijn met ons. Daar doe je het toch voor?”

     “Vaak horen we terug dat de mensen zo blij zijn met ons. 
                                         Daar doe je het toch voor?”

Marijke Borger (bijna) 70 jaar is één van de gastvrouwen bij sociaal 
cultureel centrum De Meerkoet in Lisserbroek. Ze is in Lisserbroek 
geboren en heeft er altijd gewoond. Dus toen ze besloot vrijwilligers-
werk te gaan doen, was er ook geen twijfel over mogelijk dat ze dat in 
het dorp ging doen. En nu ze inmiddels 9 jaar vrijwilligerswerk doet in 
De Meerkoet, wil ze er ook niet meer weg.
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“Als je de mensen hoort kletsen met elkaar, 
             voelt dat gewoon als een warme deken.”

Marijke Borger
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3.1 Controleverklaring
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