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Rapportage 2B Paashuis 2020  
  

Intro  

Voor u ligt de rapportage van 2B Paashuis (hierna: 2B) over het afgelopen jaar 2020. We zullen u 

informeren over de projecten die we uitgevoerd hebben en inzicht geven in de financiële stand van 

zaken.  

  

Projecten en participaties  

  

Corona 

In 2020 heeft Corona veel invloed gehad op 2B Paashuis. Desondanks zijn we wel vrijwel het hele jaar 

open geweest binnen de richtlijnen. Dit in nauw overleg met de gemeente. De ruimte is aangepast en 

het aantal bezoekers is teruggebracht. Dit heeft veel gevraagd, zowel van de organisatie (met name 

bestuur) als van de vrijwilligers en buurtbewoners.  

We zijn dankbaar dat we ondanks Corona het bereik hebben kunnen uitbreiden. Dit door niet alleen 

een beperkt aantal bezoekers (met name kwetsbare groepen) in het Paashuis te ontvangen, maar 

vooral  door actief de buurt in te gaan door een veelheid van activiteiten.  

Het aantal huurders is sterk teruggelopen, doordat veel activiteiten niet meer door konden gaan. Ook 

zijn er minder inkomsten geweest, doordat er geen verkoop van betaalde koffie/fris e.d. meer 

toegestaan was. Voor de kwetsbare groepen is wel kosteloos koffie/thee geschonken. Ook zijn er 

kleine giften ontvangen van bezoekers. Door als betrokken buurtbewoners (vrijwilligers 2B) de wijk in 

te trekken zijn er veel onderlinge contacten geweest en hebben veel buurtbewoners kennis gemaakt 

met 2B Paashuis door een bezoek aan de voordeur (bloemen, soep, maaltijden, kerstpakketten en 

doorgeeflunches). Doordat het bestuur van 2B fondsen heeft weten aan te boren,  konden de 

maaltijden, pakketten en lunches ingekocht worden bij de lokale horeca en retail. Hierdoor was de 

kwaliteit van de lunches, pakketten en maaltijden niet alleen hoog, maar werd de horeca en retail ook 

ondersteund doordat wij inkochten voor reguliere prijzen.  

 

Door de teruggelopen inkomsten is er een beroep gedaan op de corona-ondersteuning voor 

buurthuizen (afgerond in 2021). Onze aanvraag is ingewilligd.  

 

Communicatie   

 

Opstellen beleidsplan 2B Paashuis 

Voor 2B Paashuis is er een afzonderlijke stichting opgericht, afgesplitst van 2B Youth Connection. Voor 

2B Paashuis is er dan ook een afzonderlijk beleidsplan opgesteld. 

 

Mediagebruik  

Afgelopen jaar is het Paashuis zichtbaar geweest in de volgende media:  

• Stad Nijkerk  

• Algemeen Dagblad  

• Nijkerkveen.org  

• Nijkerk.nieuws.nl  

• A1 Radio (interview)  

• Linkedin  

• Facebook (eigen pagina en in diverse lokale Facebookgroepen)  
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• Instagram (eigen pagina) 

• Paashuisnijkerk.nl  

• Whatsapp (diverse groepen)  

  

Doorontwikkeling buurtplatform 

Om op afstand de activiteiten zichtbaar te maken achter het raam van 2B Paashuis, hebben wij samen 

met onze partner Wijkconnect een slideshow optie ingediend, is deze ook gerealiseerd en in gebruik 

genomen. Hierdoor hoeven er geen flyers meer geprint te worden en worden geplande activiteiten 

ook realtime zichtbaar in en buiten het Paashuis. 

 

Daarnaast is bestuur en vrijwilligers intensief betrokken geweest bij het testen van de nieuwe versie 

van het buurtplatform. 

  

Participatie ‘Sport- en beweegakkoord’  

Als 2B hebben wij gesprekken gevoerd om te participeren in het ‘Sport en beweegakkoord’. Dit met als 

resultaat door ook 2B Paashuis zich hierbij heeft aangesloten en het akkoord heeft ondertekend.  

 

Samenwerking Wulfshoeve / groep met niet westerse achtergrond 

Er is een gesprek in het Paashuis geweest met een afvaardiging van een groep dames met niet 

westerse achtergrond die bijeenkomsten in de Wulfshoeve beleggen. Dit om kennis te delen over het 

organiseren van activiteiten en een gezamenlijke activiteit in het Paashuis te ondernemen ter 

ondersteuning van de verbinding en integratie. Afgesproken is dat deze groep een activiteit in de 

zomer van 2020 zou organiseren in het Paashuis. Door Corona is deze helaas uitgesteld. 

 

Samenwerking met sponsoren  

De volgende partijen hebben via sponsoring de activiteiten van het Paashuis mogelijk gemaakt. 

Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van fondsen voor de doorgeeflunches enzovoort.  

• Provincie Gelderland 

• Stichting Netwerk DAK 

• Villa Doors 

• Blokker 

• Pol Kipspecialiteiten 

• … (anonieme sponsoren)  

  

Samenwerking met (Nijkerkse) partnerorganisaties  

Met de volgende partijen is samengewerkt in 2020:  

• De Dolle Joncker 

• Coava 

• De Schakel 

• De Vlaaienwinkel 

• De Mango 

• Blokker 

• Stichting Netwerk DAK 

• Sigma  

• Bibliotheek  
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• Stichting Jeugd- en Jongerenwerk  

• Gebiedsteam Nijkerk  

• Wijkagent Paasbos  

• Gemeente Nijkerk  

• HiP Nijkerk  

• Incredo Karin van der Maas  

• Wijkconnect  

  

Daarnaast zijn er veel maatschappelijke organisaties en initiatieven die gebruiken maken van de 

informatiekast in het Paashuis (informatie en foldermateriaal)  

  

Samenwerking GGz 

Door Corona konden bijeenkomsten (inloop) GGz niet doorgaan ivm beperkte ruimte GGz. In 

samenwerking met GGz is er dan ook een extra dagdeel (inloop) geopend in het Paashuis.  

 

Voorbereiding cursus computergebruik samen met Bibliotheek Nijkerk 

Er is een samenwerking opgestart tussen 2B Paashuis en Bibliotheek Nijkerk. Dit om de  ‘Klik & tik’ 

computertraining ook in het Paashuis te gaan verzorgen. Door Corona is deze in de wacht gezet, maar 

zal van start gaan als de maatregelen zijn afgebouwd. 

  

Aanbod gebiedsteam gebruik ruimte (huiswerk of uitwijkplek bij kwetsbare situaties) 

Er is contact gelegd met het gebiedsteam waarbij het aanbod is gedaan om jongeren die wel aan 

school moeten werken, maar dat thuis niet kunnen, in het Paashuis een rustige werkruimte te bieden.  

  

  

Vrijwilligers en activiteiten   

Binnen het Paashuis zijn 35 vrijwilligers actief. Naast de vrijwilligers zijn er geen betaalde krachten 

actief (niet binnen de stichting 2B en ook niet binnen Paashuis).  

 De activiteiten die ondanks Corona in 2020 hebben plaatsgevonden zijn:  

• Jongerenavonden  februari, augustus en december 

• Kinderknutselmiddag februari 

• Uitdeelactie Sinter Klaas artikelen Blokker december 

• Kerstpakketten uitdeelactie december (ca. 200 pakketten) 

• Soep op de stoep uitdeelactie november 

• Doorgeeflunches actie oktober (ca. 106 lunches) 

• Doorgeeflunches actie juni (ca. 103 lunches) 

• Doorgeeflunches actie mei (ca. 76 lunches) 

• Uitdeelactie Paasmaaltijd april (40 maaltijden) 

• Uitdeelactie bloemen maart (80 bossen) 

• Buurtlunch 

• Buurtmaaltijd in Paashuis (februari) 

• Schilderen op steigerhout (1x ivm Corona, 13 bezoekers) januari 

• Nieuwjaarsreceptie buurt  

• Spreekuur wijkagent 

• Haken/breien (wekelijks met uitbreiding naar 2 wekelijks) – ca. 7 bezoekers per keer  
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Daarnaast is er ook vier dagen per week een ontmoetingsactiviteit. Het aantal bezoekers wisselt sterk 

per dagdeel (1 tot 15 bezoekers per keer). Door Corona hebben we dit terug moeten brengen tot 10 

bezoekers per keer (met verklaring tot de doelgroep kwetsbare personen te behoren). We hebben 

gemerkt dat bezoekers elkaar ook thuis zijn gaan bezoeken om elkaar te ondersteunen in Corona tijd.  

  

Bestuur   

Het bestuur is in 2020 gewijzigd door het vertrek van Adolf Lozeman en bestaat momenteel uit:  

Teuno Blankesteijn, voorzitter  

Hero Torenbeek, secretaris  

Erik Vreekamp, penningmeester  

   

Het bestuur heeft in 2020  zeven keer vergaderd. Daarnaast zijn er veel ad-hoc overlegmomenten 

geweest in het kader van de projecten, zowel intern als met partners.   

Ook zijn er groepsoverleggen geweest met de betrokken gastheren/gastvrouwen (naast een veelheid 

aan incidentele overleggen tussen coördinator vrijwilligers & activiteiten met afzonderlijke vrijwilligers 

en initiatiefnemers van activiteiten).  

  

Financiën   
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Een aantal opmerkingen bij de exploitatie:  

• Tijdens openingstijden kan er voor een vriendelijke, betaalbare prijs een consumptie worden 

gekocht  

• Maaltijden voor de buurt door de buurt tegen een laag tarief, zodat het voor een ieder 

haalbaar is om mee te doen  

• De ruimte wordt verhuurd aan derden 

• Relatiekosten betreffen o.a. kleine attenties aan alle vrijwilligers rondom de feestdagen en een 

gezamenlijke vrijwilligers-bbq als blijk van waardering.  

• Corona gooide ook financieel roet in het eten. De corona-ondersteuning is erg welkom. 

• Per saldo een plus qua exploitatie, maar die komt voornamelijk uit het eerste deel van het jaar 

en door een aantal incidentele giften. 
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Kortom  

2020 was een bewogen jaar in het teken van Corona, maar desondanks toch een sterke groei van het 

bereik dat we in de wijk hebben, met name door de jongerenavonden, doorgeeflunches en andere 

uitdeelacties . We zijn dankbaar voor de zegen op het initiatief en kijken met vertrouwen naar de 

toekomst en de ontwikkelingen in de wijk die op ons pad komen.   

We danken onze partners voor de prettige samenwerking en de ondersteuning die we gehad hebben.   

 

Namens St. 2B Paashuis, 

 

Teuno Blankesteijn, voorzitter 

Hero Torenbeek, secretaris 

Erik Vreekamp, penningmeester 


