JAARVERSLAG 2018 van Stichting Houtclub Ede
Het jaar 2018 gaf de navolgende ontwikkelingen te zien:
Het bestuur bestaat in 2018 uit de volgende personen: Voorzitter: Marijke Christiaans,
Secretaris na het vertrek van Jos Oosterbaan aan het begin van het jaar hebben we het zonder
secretaris gedaan, Penningmeester: Bert van Zoest, 2e secretaris, 2e penningmeester en
notulist: Peter Niemantsverdriet, als extra adviseurs vanuit de Dagdeelbegeleiders de heren
Rein Jansen, Coördinator Dagdeelbegeleiding en de heer Chris Lughthart
Door ons 25 jarig jubileum hebben we de deelnemersvergadering in de 2e helft van het jaar
gehouden. In april hebben we een feestelijke open dag georganiseerd, die door veel
belangstellenden is bezocht. We mochten ons verheugen in de aanwezigheid van wethouder
Huijstee die de opening verrichte van onze nieuwe locatie en TV Ede was aanwezig om alles
vast te leggen. We zijn de organisatoren dankbaar voor hun inzet.
Ook in het kader van ons jubileum zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met
Cultura, zij kwamen met het plan om samen met hun groep mensen van Rocking Old Schole
een kunstwerk te maken. We hebben dit met steun van het cultuurfonds kunnen realiseren.de
deelnemers van Houtclub hebben zich met uitzonderlijk veel enthousiasme op de uitvoering
van het kunstobject gestort. En dankzij dit project zijn we in een klap uit de geldzorgen
gekomen.
Dit jaar hebben we ook weer mee gedaan aan de actie NL-doet van het Oranjefonds, samen
met wethouder Huijstee hebben we de elektra verder geperfectioneerd en de voorste ruimte
van ledverlichting voorzien, we hopen dat dit naast betere verlichting ook een besparing
oplevert.
Onze website wordt nog steeds door Rieky van der Heijden verzorgd, waar wij haar erg
dankbaar voor zijn
Persberichten met bijpassende foto’s zijn dit jaar aan de media voor opname voorgelegd en
doorgaans voor publicatie overgenomen.
Ook nu weer waren er bestuursvergaderingen en de deelnemersvergadering hebben we op 23
oktober gehouden, helaas was er weinig belangstelling en op voorstel van de aanwezige
deelnemers zullen we als proef de volgende vergadering op een middag in plaats van ’s
avonds houden, men vindt dit toch veiliger.
Voor versteviging van de banden tussen het bestuur en onze gewaardeerde dagdeelleiders zijn
we op vrijdag 2 november met de hele groep naar een houtzaagmolen in Deventer wezen
kijken, we waren hier uitgenodigd en werden bijzonder gastvrij ontvangen en een uitgebreide
uitleg viel ons ten deel, waarbij we tot boven in de nok van de molen mochten kijken.
Als afsluiting hebben we een chinees buffet op onze eigen werkplaats laten komen.
Een zeer geslaagde dag wat volgens een ieder voor herhaling vatbaar is.

Ook dit jaar blijft ondanks enkele opzeggingen en het wegvallen van een enkele deelnemer
door overlijden, het aantal deelnemers 150, dit is naast de 150 muziekbouwers van
Huismuziek.
Met Huismuziek hebben we een goede evaluatie gehouden, waaruit bleek dat zij en ook wij
bijzonder tevreden zijn met de huidige gang van zaken en beide partijen hebben dan ook
aangegeven graag op dezelfde wijze verder te gaan.
In de loop van 2018 is het aantal participanten verder terug gelopen en aan het eind van het
jaar was dit nog slechts 1 participant.
Wel hebben we nog projecten kunnen verwezenlijken, waaronder het kunstobject van Coos
Hoving i.s.m. Cultura,
Daarnaast nog een enorme hoekbank voor speeltuin de 3 Essen voor Sportservice.
Bestuurlijk
Eind 2018 heeft Peter Niemantsverdriet laten weten dat hij de secretarisfunctie met ingang
van het nieuwe jaar kan gaan invullen. Verder hebben we Rein Jansen vanaf dezelfde periode
aan het bestuur kunnen toevoegen, zodat we 2019 met 4 bestuursleden tegemoet kunnen
treden.
Vanuit het bestuur worden er regelmatig bijeenkomsten van o.a. Maatschappelijk Netwerk
Ede, Vrijwilligers bijeenkomsten opgezet door Malkander enz. bijgewoond, dit met het doel
om Houtclub Ede breder bekend te maken.
Ook is er deelgenomen aan de Ouderenbeurs in Cultura.
Financieel:
Subsidie van de Gemeente is wederom ter beschikking gesteld voor 2018. Samen met de
eigen bijdragen en de opbrengsten uit de genoemde projecten hebben we de kleine reserve
(welke we voor de verhuizing hadden moeten aanspreken) weer beetje bij beetje op kunnen
bouwen, dit was vooral aan het kunstproject in samenwerking met Cultura te danken.
Ter afsluiting:
Het bestuur heeft haar taken wederom met grote inzet en enthousiasme vervuld.
Ede, 24 maart 2019.

