JAARVERSLAG 2021 van Stichting Houtclub Ede
Het jaar 2021 gaf de navolgende ontwikkelingen te zien:
Het bestuur bestaat in 2021 uit de volgende personen: Voorzitter: Marijke Christiaans,
Secretaris: Peter Niemantsverdriet, Penningmeester: Bert van Zoest en mede bestuurder
Joffrey Bieleman.
Door Corona hebben wij ook dit jaar weer 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 28 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.
We hebben in September de noodzakelijke keuring van de machines weer door laten gaan,
alle machines werden goed gekeurd en dit rapport kon weer voor de verzekering bijgevoegd
worden.
Helaas hebben we dit jaar geen projecten kunnen uitvoeren, maar er staan nog enkele
doorgeschoven zaken op het programma, zo hebben we in 2021 contact gehad met de
Pluktuin in Wageningen en hen toegezegd weer richtingborden voor hen te zullen gaan maken
en de tekst in te zullen vrezen.
Ook staat een project met school “De Toekomst” sinds 2021 op het programma om scholieren
in kleine groepjes te laten kennismaken met timmeren als vak. Zij willen in kleine groepjes
van vijf leerlingen per keer komen timmeren en vogelhuisjes gaan maken.
We hebben de stilliggende periode benut om de website aan te pakken en op grote lijnen te
vernieuwen. De verzorging hiervan is momenteel in handen van bestuurder Joffrey Bieleman.
Verder hebben we het contact met Werkkracht nieuw leven in geblazen en zij hebben ons
weer ogenomen in hun projectmatige zaken. Met het gevolg dat Gert Veenendaal koffie is
wezen drinken en enthousiast weer vertrokken is. We verwachten weer betere contacten met
hen op te bouwen.

De Corona heeft ons begeleiders-bestand met sprongen verbeterd, we hebben momenteel vier
nieuwe begeleiders kunnen toevoegen aan het team, wel zullen deze nieuwelingen net als de
oudgedienden hebben gedaan een BHV cursus moeten gaan volgen, daar de veiligheid
natuurlijk voorop staat.
In de periode in het najaar hebben we via het Edese krantje, welke editie ook in het
Rijngebied verspreid werd een behoorlijk aantal nieuwe belangstellenden mogen begroeten,
waardoor het deelnemersbestand momenteel op 167 staat. Helaas zijn we na de opleving in
najaar weer een tijd gesloten geweest, maar dit gaf ons toch duidelijk de indicatie dat de
belangstelling voor Houtclub Ede nog steeds groeiende is.
Met Huismuziek hebben we nog steeds een zeer goede relatie
Bestuurlijk
Momenteel hebben we een vast dagelijks bestuur, welke goed functioneert.
Financieel:
Subsidie van de Gemeente is wederom ter beschikking gesteld voor 2021.
We hebben weer een financieel gezond plaatje over 2021.
Ook ditmaal hebben we na in beroep te zijn gegaan toch weer energiebelasting terug mogen
ontvangen over 2020.
Uiteraard zij we nog steeds heel blij met de enthousiaste steun van de gemeente die ons
middels de subsidie steunt in ons streven 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, 26 maart 2022
M. Christiaans
voorzitter

