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1. INLEIDING 

Hierbij doe ik u toekomen het jaarverslag 2019 van “Stichting Buurthuis MFA De 

Windhoek”. Wij hopen u hiermee een duidelijk overzicht te kunnen geven over het 

buurthuis, haar medewerkers, bezoekers, deelnemers en alle activiteiten die in 2019 in “De 

Windhoek” hebben plaatsgevonden.  

2. WERKGEBIED 

Het werkgebied van buurthuis “De Windhoek” beslaat Lelystad-Haven, Noordersluis, 

Hollandse Hout en Warande. Er komen ook bewoners uit andere wijken dan Lelystad-Haven. 

Alle bewoners uit deze wijken kunnen bij al onze activiteiten deelnemen, meedenken, 

hebben inspraak, en kunnen meewerken. 

Dit is ook terug te vinden in het algemeen gestegen aantal deelnemers bij diverse 

activiteiten, waarvan het merendeel uit Lelystad-Haven afkomstig is. 

Feit is dat alle medewerkers dit belangeloos doen en veel van hun vrije tijd en energie 

steken in het buurthuis. 

Voor hen is het dan ook belangrijk, dat ze daarvoor een stuk waardering krijgen van het 

bestuur, bezoekers, deelnemers en het personeel, zodat zij gemotiveerd en dus inzetbaar 

blijven, want het moge duidelijk zijn: “een buurthuis kan niet functioneren zonder zijn 

vrijwilligers”. 

De werkzaamheden van een vrijwilliger kunnen variëren van het opzetten, draaiende 

houden, opbouwen/opruimen van de voor een activiteit benodigde attributen, en het 

opruimen van de gebruikte ruimtes. 

Veel medewerkers zijn in de vut/pensioen of zijn afgekeurd. Voor hen is dit een goede 

gelegenheid om zich nuttig te maken en te voelen. Het sociale aspect speelt hierbij een 

grote rol van betekenis. Ook de waardering die ze hierbij krijgen motiveert hen om door te 

gaan. 

Opmerkelijk is dat wij ook dit jaar via het werkbedrijf allochtone vrijwilligers bij 

activiteiten hebben en zij hebben het erg naar hun zin. Ook hebben wij vrijwilligers die 

voor een tegenprestatie bij ons aan de slag gaan. Wij zijn erg tevreden over de geboekte 

resultaten. Deze ontlasten de druk van het vrijwillig beheer van het gebouw en het 

programma management. 
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De medewerkers krijgen 6 maal per jaar de gelegenheid tijdens een 

medewerkervergadering hun mening te geven en hun wensen kenbaar te maken.  Hiervan 

wordt in ruime mate gebruik gemaakt, gezien de hoge opkomst bij deze vergaderingen.  

Ter afsluiting van het jaar krijgen de medewerkers een diner aangeboden, waarbij zij 

bedankt worden voor hun inzet. Elke vrijwilliger die dienst doet kan wat drinken en 

eventueel wat eten. 

3. ACCOMMODATIE 

Grote zaal 

Leslokaal met zes computers 

Bar 

Kleine zaal dit is incl. bar 

Kookstudio 

Waskom 

4. BESTUUR EN ORGANISATIE 

Het bestuur van Stichting Buurthuis MFA De Windhoek bestond in 2019 uit de volgende 

personen: 

Voorzitter  : F.H. Monden 

Secretaris  : Y.A.J. Kuiper 

Penningmeester : B. de Witte 

Barcoördinator : P. Kuiper en A. Kuipers-Vonk 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Senioren: 

Conny Bos en Cor Bos 

Gerrie Kuiper 

Yvonne Monden 

Anouska Kuipers- Vonk 

Jeugd: 

Jet Wernert 

Bart van Gulik 

Bianca Tramper 

 

De samenwerking tussen de bestuursleden is soepel te noemen.  

Er wordt regelmatig vergaderd, waarvan notulen worden gemaakt, die ter inzage in het 

archief liggen.  
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5. MEDEWERKERS 

Het buurthuis beschikt over ca. 23 vrijwillige medewerkers, die met goede motivatie en 

inzet er mede voor zorgen dat de dagelijkse activiteiten doorgang kunnen vinden. 

Duidelijk mag zijn dat er een groot verschil is tussen de diverse medewerkers wat betreft 

hun inzet, motivatie en deelname in het buurthuis. 

Hierbij moet wel worden gezegd, dat het steeds moeilijker wordt om mensen te motiveren 

om medewerker te worden. 

Een deel van de medewerkers is alleen actief in hun eigen activiteit, terwijl er anderen zijn 

die aan bijna alle activiteiten meewerken. 

6. PERSONEEL 

In 2019 heeft het buurthuis gebruik kunnen maken van de volgende medewerkers: 

Vrijwillig beheer: Kees Versteijne, Anouska Kuipers-Vonk en Piet Kuiper 

Interieurverzorgster: Sina 

Het vrijwillig beheer is een grote taak. Niet alleen qua uren maar ook qua 

verantwoordelijkheid. Wij vragen ons af of dit in 2020 niet een punt van aandacht moet 

worden hoe hiermee om te gaan.  Verantwoordelijkheden m.b.t. brandmeldinstallaties waar 

wij niet voor gecertificeerd zijn. Maar ook verantwoordelijkheden bij calamiteiten. Van de 

beheerder wordt een professionele houding verwacht, maar deze wordt niet 

gecompenseerd. 

7. ACTIVITEITEN 

Het afgelopen jaar zijn er weer diverse activiteiten in het buurthuis georganiseerd, 

waarvan hierna een uitgebreid overzicht volgt. 

In het overzicht staan bij de diverse activiteiten het gemiddelde aantal deelnemers per 

keer, en het aantal keren dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 

Activiteit  gemiddelde aantal deelnemers  aantal dag/middag/avond 

Kinderwerk    25    maandagmiddag 

Zangkoor    20    maandagavond 

Knutselen o.a. breien en haken 5    dinsdagmorgen 

Ouderengym    15    dinsdagmiddag 

Eten wat de pot schaft  20    dinsdagmiddag 2e dinsdag v/d 

maand (koken voor Ouderen) 

EHBO les    15    dinsdagavond 

Zangkoor    10    woensdagmorgen 

Zumba    5    woensdagmiddag 

EHBO les    20    woensdagavond 

Internetcafé    10    alle dagen tijdens openingsuren 
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Schildercursus   10    donderdagmorgen 

Computercursus   10    elke donderdagmiddag 

SamSam (koken voor ouderen) 25    donderdagomiddag 

Dansles voor kinderen  10    donderdagmiddag 

Darten senioren   65    donderdagavond 

Darten jeugd   10    vrijdagmiddag 

Darten senioren   75    vrijdagavond 

Bingo voor volwassenen  100    zaterdagavond 

Bingo voor jeugd   40    zaterdagavond 

Kinderdisco    75    zaterdagavond 

Klaverjastoernooi   36    zondagmiddag 

Waskom    15    maandag t/m vrijdag 

 

8. LOSSE ACTIVITEITEN 

Activiteit   gemiddelde aantal deelnemers   aantal dagen 

Nieuwjaarsreceptie   55      1   

Sint Maarten           120      1 

Kerstfeest ouderen   85      1 

 

9. GEPLANDE ACTIVITEITEN 2020/2021 

Het is de bedoeling om in september 2020 een burendag te organiseren in samenwerking 

met het Oranjefonds. Een maand vooraf aan dit gebeuren willen wij met de 

buurtvoorlichters langs de deuren gaan met een tasje met inhoud en een flyer met alle 

activiteiten van het buurthuis. 

Het plan is om in september 2020 te starten met yoga en een aantal danslessen, waaronder 

burlesque. 

2021 staat in het teken van verbetering van het bestaande. We hebben veel activiteiten 

maar we merken toch dat we vrijwilligers tekort komen om het te bemensen. We zijn 

begonnen met contacten via het werkbedrijf. En we zijn personen, die een tegenprestatie 

moeten doen, aan het inwerken. Wij zijn blij met deze mogelijkheid en maken er naar grote 

tevredenheid van beide partijen volop gebruik van. 

Viswedstrijden voor vader en zoon willen we als familie activiteit gaan organiseren. 

Gezond eten en bewegen i.s.m. de huisarts. Deze nieuwe groep wordt begeleid door een 

leefstijlcoach van St. Welzijn Lelystad. 1x per week komen deze mensen bij elkaar om te 

praten, te koken en eten samen. 
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Musical Mira in samenwerking met basisschool de Sluis ( 1 x per jaar 4 weken oefenen). 

Ontbijt-ochtenden organiseren  met de bewoners van Lelystad-Haven tegen een kleine 

vergoeding (2 x per week). Men moet het zien zoals bij de Hema waar ontbijtservice 

plaatsvindt.  

Kookcursus onder leiding van een kok; de bedoeling is om het bereide eten ter plaatse op 

te eten of mee naar huis te nemen. De cursus bestaat uit vier avonden van ± 3 uur per 

avond. 

Het koken voor ouderen, de ouderen kunnen dan tegen een kleine vergoeding elke 

donderdagmiddag (Sam Sam) en elke tweede dinsdagmiddag van de maand bij (Eten Wat 

De Pot Schaft) een maaltijd nuttigen, dit zal gecontinueerd worden. 

Waarom tussen de middag; de ouderen gaan s ‘avonds niet zo gauw de deur meer uit. 

Koffieochtenden voor ouderen. Om ouderen en zieken die in een isolement dreigen te raken 

te bereiken gaan we bij ze op huisbezoek en nodigen we ze uit om naar het buurthuis te 

komen. Als het niet mogelijk is om naar het buurthuis te komen gaan wij op ziekenbezoek.  

Dit wordt nu door vrijwilligers gedaan. 

Opruimactie in de buurt met kinderen en volwassenen (2 x per jaar). Elk jaar geven mensen 

zich op om de buurt te ontdoen van papier en zwerfafval. Na afloop biedt het buurthuis 

een consumptie aan om te bedanken voor de goede hulp.      

Ons Sint Maarten is ieder jaar weer een groot succes en staat dit jaar zeker weer op de 

planning. 

Wat ook gezegd en geschreven mag worden is dat wij een geweldige samenwerking hebben 

met het personeel van het Wijk info punt (Welzijn Lelystad) en natuurlijk ook basisschool 

De Sluis en om niet te vergeten de wijkraad die in het buurthuis vergadert en waarmee wij 

ook vergaderen. 

10. BEZOEKERS/DEELNEMERSACTIVITEITEN 

Het totale aantal deelnemers/bezoekers is dit jaar weer omhoog gegaan. 

Het grootste deel van deze bezoekers bestaat nog steeds uit bewoners uit Lelystad-

Haven. 

We kunnen echter de jeugd tussen 16 en 25 jaar niet over de streep krijgen om zich meer 

in het buurthuis te laten zien, en aan verschillende activiteiten deel te nemen.  

Het grootste deel van onze bezoekers bestaat uit volwassenen, en kinderen tot 12 jaar. Dit 

komt ook door het aanbod van onze activiteiten. 
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ACTIVITEITEN 

Het afgelopen jaar zijn er weer diverse activiteiten in het buurthuis georganiseerd, 

waarvan hierna een uitgebreid 0verzicht volgt. 

Activiteit      dag/avond 

Internetcafé      alle dagen tijdens openingsuren 

Waskom       alle dagen tijdens openingsuren 

Kinderwerk       maandagmiddag 

Zangkoor       maandagavond 

Knutselen o.a. breien en haken    dinsdagmorgen 

Koken voor ouderen (eten wat de pot schaft) dinsdagmiddag  

Ouderengym dinsdagmiddag 

EHBO dinsdagavond 

Zangkoor woensdagmorgen 

Dansles voor kinderen woensdagmiddag 

EHBO woensdagavond 

Schildercursus donderdagmorgen 

SamSam (koken voor ouderen) donderdagmiddag 

Computercursus donderdagmiddag 

Zumba donderdagmiddag 

Darten donderdagavond DBA/FDD 

Darten vrijdagavond DVL 

Bingo voor volwassenen zaterdagavond 1 x per twee maanden 

Bingo voor de jeugd zaterdagavond 1 x per twee maanden 

Kinderdisco Zaterdagavond 1 x per twee maanden 

Klaverjastoernooi zondag de gehele dag 1 x per twee 

maanden 

Rommelmarkt zondag de gehele dag 1 x per twee 

maanden 

 

LOSSE AKTIVITEITEN 

Activiteit 

Nieuwjaarsreceptie     1 x per jaar 

Sint Maarten      1 x per jaar 

Kerstfeest ouderen     1 x per jaar 
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