JAARVERSLAG 2020 van Stichting Houtclub Ede
Het jaar 2020 gaf de navolgende ontwikkelingen te zien:
Het bestuur bestaat in 2020 uit de volgende personen: Voorzitter: Marijke Christiaans,
Secretaris: Peter Niemandsverdriet, Penningmeester: Bert van Zoest, Rein Jansen heeft zijn
functies begin van het jaar door drukke werkzaamheden voor de kerk neergelegd, ook Geurt
Verbeek heeft zijn werkzaamheden halverwege het jaar 2020 gestopt. In december hebben we
Joffrey Bieleman in het bestuur opgenomen.
Door Corona hebben wij vanaf maart/ april een moeizaam programma gehad. Eerst een poos
dicht, toen per september met een streng reglement weer open en daarna moesten we eind van
het jaar weer sluiten.
We hebben in goed overleg met Huismuziek Nederland hen toch nog kunnen helpen om een
gedeelte van hun programma te kunnen afhandelen. Wij hebben hen in de periode dat we
open konden zijn naast de zaterdagen ook de vrijdagen ter beschikking gesteld, dit betekende
dat zij toch nog 27 dagen hun cursussen hebben kunnen geven.
Uiteraard hebben de verschillende coronamaatregelen extra investeringen gekost, maar door
slim om te gaan met de mogelijkheden zijn we er goed uitgesprongen.
Uiteraard hadden we ook minder kosten , minder koffie en huishoudelijke zaken en ook bleek
het klein-gereedschap minder onderhevig aan onderhoud en vervanging van b.v. zaagjes e.d.
Al met al hebben we de periode tot heden goed doorstaan.
Wel staat iedereen te springen om er weer vol tegenaan te gaan.
In het begin van het jaar hebben we nog een heel stel moestuinbakken kunnen maken voor de
Edese wijken en daar zijn we in de 2e periode dat we open waren nog mee verder gegaan en er
staan er momenteel nog 2 in de planing.
Ook hebben we een vraag van De Klinkenberg kunnen waarmaken, zij wilden van geld van
Ede Doet een groot insectenhotel en vogelkasten en voedermogelijkheden hebben.
Dit hebben we in de 2e helft van het jaar kunnen realiseren en was voor ons een bijzonder leuk
project.
Onze website wordt nog steeds door Rieky van der Heijden verzorgd, waar wij haar erg
dankbaar voor zijn
We waren bezig met een extra folder te ontwikkelen om de Houtclub nog meer onder de
aandacht te brengen, maar door de huidige situatie is dit even in de ijskast gezet.

Door de huidige situatie is er natuurlijk veel op een laag pitje doorgegaan, vergaderingen en
contacten met begeleiders zijn minimaal geweest. Uiteraard is gemaild en waar nodig gebeld,
maar leuke sociale contacten hebben we in 2020 niet gehad.
We zullen afwachten of het aantal deelnemers rond de 150 blijft, we hebben weinig gehoord
van de meeste deelnemers, dit is naast de 150 muziekbouwers van Huismuziek.
Met Huismuziek hebben we nog steeds een zeer goede relatie, evenals met onze verhuurster,
beiden zijn blij met ons.
Met Werkracht hebben we weer voorzichtig contact over een andere opzet binnen hun
organisatie, maar dit hangt door Corona nog in de lucht begreep ik.
Met Restore hebben we een goed contact gelegd en Roelff Jager heeft ons een partij hout ter
beschikking gesteld. Daar zijn we erg blij mee.
De Koepelschool heeft in 2019 bij ons heel positieve lesdagen gehad met de scholieren en als
vervolg daarop zijn we in het begin van 2020 door hun benaderd of we willen helpen om bij
hun op school een werkplaats in te richten, ook hier heeft tot op heden Corona roet in het eten
gegooid. We blijven bereid hen daarbij te helpen mochten zij deze plannen nog steeds hebben.
Bestuurlijk
Momenteel hebben we een vast dagelijks bestuur, welke goed functioneert.
Financieel:
Subsidie van de Gemeente is wederom ter beschikking gesteld voor 2020.
We hebben weer een financieel gezond plaatje over 2020, mede doordat we door onze Anbi
status een hoop geld van de energiebelasting terug konden vragen en de belastingdienst was
zo vriendelijk om dit over de hele periode dat we op de Hoorn zitten te restitueren, terwijl wij
dit te laat bemerkt hadden en dus te laat aangevraagd hadden.
We blijven blij dat de gemeente ons steunt in ons enthousiasme om de Houtclub draaiende te
houden ook in deze moeilijke tijd.
Ter afsluiting:
Het bestuur heeft haar taken wederom met grote inzet en enthousiasme vervuld.
Ede, 5 maart 2021
M. Christiaans
voorzitter

