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Een steunpunt voor de wijk en
de plek waar iedereen welkom is!
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Welkom
Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst biedt u graag haar jaarverslag 2016 aan. Wij geven u hiermee inzicht in het vele werk dat er
verzet is in het derde jaar van ons bestaan. In april 2014 is de stichting opgericht met de bedoeling om een positieve bijdrage te leveren aan het
sociaal, maatschappelijk en economisch klimaat van de wijk Alkmaar-West. Vanaf de oprichting heeft een ambitieus bestuur hieraan gewerkt.
Wij kijken terug op een bijzonder succesvol jaar. Het jaar begon met het oplossen van het probleem van een gecrashte computer met ons verhuursysteem. De oorzaak van het probleem was dat ons verhuursysteem onvoldoende werd ondersteund door de beschikbare hardware. Met
veel pijn en moeite konden de verhuurgegevens worden teruggehaald. Waarna we extra moesten investeren in toereikende hardware. Ondanks
dit moeizame begin is 2016 toch uiteindelijk een jaar geworden waarin belangrijke stappen zijn gezet voor een duurzame toekomst van onze
organisatie. Een jaar met veel nieuwe activiteiten, met belangrijke investeringen in veiligheidscamera’s en een professionele ringleiding voor
slechthorenden en met een positief financieel resultaat.
Ons bestuur bestaat momenteel uit 5 personen en heeft in 2016 nagenoeg elke maand vergaderd. Een nieuw bestuurslid, Sylvia de Block, is in
2016 toegetreden, als secretaris. Onze voorzitter neemt deel aan het Voorzittersoverleg van de Alkmaarse bewonersondernemingen en
bestuursleden bezoeken waar nodig relevante bijeenkomsten.
Onze organisatie telt gemiddeld zo’n 30 vrijwilligers. Zij zijn ons visitekaartje en dragers van de ambitie om van De Alkenhorst een
aantrekkelijke voorziening voor de wijkbewoners te maken. Alle vrijwilligers beschikken over een VOG (verklaring omtrent gedrag). Een aantal
ook over de door ons gefaciliteerde diploma’s voor sociale hygiëne en BHV.
Met tevredenheid kunnen we concluderen dat de belangrijkste doelstellingen, samengevat in de woorden ontmoeting, ondersteuning,
ontwikkeling en ontspanning, uit ons vorige jaarplan in 2016 gerealiseerd zijn:
meer wijkbezoekers en vrijwilligers
meer activiteiten
een uitbreiding van het aantal huurders
een intensieve samenwerking met onze buren van WonenPlus en Evean
een uitbreiding van het diensten en cursus aanbod
een toereikende
en beheerDe
van
het gebouw
Jaarverslagexploitatie
Bewoners Onderneming
Alkenhorst
2015 Huis van de Wijk
3
In de navolgende hoofdstukken krijgt u hier meer inzicht in.
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Bewonersonderneming De Alkenhorst
Wie zijn wij?

Bewonersonderneming De Alkenhorst is een onafhankelijke stichting die een positieve bijdrage levert aan het sociaal economisch klimaat van
de wijk Alkmaar-West. Om dit te kunnen financieren exploiteert en beheert de stichting vanaf 1 januari 2015 het Huis van de Wijk de Alkenhorst
en doet dat met zoveel mogelijk vrijwilligers. Het Huis van de Wijk is een wijkontmoetingspunt waar veel activiteiten bij elkaar komen, herkenbaar is in de wijk en die aansluit bij de behoeften van wijkbewoners. Het Huis van de Wijk is een mooi compact gebouw met een open
uitstraling. Het bestaat uit 4 verhuurbare zalen en een foyer. De stichting heeft geen winstoogmerk. Deelnemers aan activiteiten en maatschappelijke organisaties die bij ons huren betalen slechts een deel van de kosten, zo houden we het voor hen betaalbaar. De kracht van onze
organisatie zit in de menselijke aanpak, persoonlijke aandacht en het wegnemen van drempels. Daarbij spelen onze vrijwilligers een doorslaggevende rol.

Onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn de kern van de organisatie. Zij zijn enthousiast en aardig voor de klanten zonder het algemene belang uit het oog te verliezen. Er zijn altijd vrijwilligers aanwezig of het nu ‘s morgens, ‘s middags, ‘s avonds, in het weekend of in de vakanties is. Dat Het huis van de
wijk De Alkenhorst zo’n gezellige plek is, is vooral de verdienste van de vrijwilligers. Zij krijgen er veel voor terug in de vorm van een leuke werkplek, structuur, midden in de maatschappij staan en tevreden terugkerende bezoekers. Wij zijn hen heel veel dank verschuldigd.
De vrijwilligers houden toezicht, doen de administratie, maken schoon, doen inkopen, maken zalen verhuur klaar, ontvangen gasten, begeleiden
activiteiten, openen en sluiten het gebouw en verrichten bestuurswerkzaamheden. Zij doen dat in de rol van gastvrouw, gastheer, schoonmaker,
administratieve kracht, assistent-beheerder en bestuurder. Wij begeleiden onze vrijwilligers op een zo professioneel mogelijke wijze door
directe aansturing van onze beheerder, regelmatig overleg met de groep vrijwilligers en het houden van evaluatiegesprekken. Wij zorgen ook
voor de deskundigheid van onze vrijwilligers. Zij die dat wilden en daarvoor in aanmerking kwamen, hebben in 2016 de cursussen BHV en/of
sociale hygiëne met succes gevolgd.
Opvallend was dat in 2016 regelmatig vrijwilligers zich spontaan gemeld hebben, via onze Facebook pagina bij ons terecht zijn gekomen en zijn
verwezen door de Vrijwilligerscentrale Alkmaar. Met hen vindt een intakegesprek plaats, gevolgd door een inwerkperiode. Bevalt het wederzijds
dan wordt een vrijwilligerscontract getekend en een VOG verklaring aangevraagd.
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Onze gasten

Onze gasten organiseren zelf activiteiten, nemen deel aan onze activiteiten of komen in De Alkenhorst via verhuur. Deelnemers aan onze overwegend sociale activiteiten zijn vooral bewoners uit de wijk. De bezoekers die via de verhuuractiviteiten in De Alkenhorst binnenkomen zijn
afkomstig uit een groter gebied.
Voor onze gasten hanteren wij ruime openingstijden. Wij zijn tijdens kantooruren en op zondagmiddag geopend. Daarnaast kan in de overige
tijden een ruimte worden gehuurd of een activiteit plaatsvinden. Dat geldt ook voor de vakantieperioden. Van de verhuurmogelijkheden is in
2016 goed gebruik gemaakt door vele organisaties. Voor het volledige overzicht van de verhuringen kunt u bijlage 1 bekijken.

Goed en sociaal ondernemerschap
Het bestuur van de stichting heeft zich vooral gericht op een goede en tegelijk zo eenvoudig mogelijke uitvoering van het beheer en de
exploitatie van De Alkenhorst. De Bewonersonderneming heeft daarvoor ook in 2016 geïnvesteerd via cursussen en begeleiding in bekwame
en gastvrije vrijwilligers. Bovendien werkt de organisatie met een professioneel verhuursysteem waarin de relatie is gelegd tussen reserveren,
verhuren en factureren. Ook biedt het de mogelijkheid om de financiële geldstromen op een verantwoorde manier te volgen en te administreren.
In 2016 heeft het bestuur ook verder geïnvesteerd in een website en het actueel houden daarvan om de herkenbaarheid en de online
bereikbaarheid van het Huis van de Wijk de Alkenhorst te vergroten. Daarnaast is er een Facebookpagina aangemaakt die wordt onderhouden
door vrijwilligers in samenwerking met een professional. Ook is er een proef bij Rodi Media gestart waarbij we verschillende advertenties hebben geplaatst in Alkmaar op Zondag en het Alkmaars Nieuwsblad. Aangezien de kosten erg hoog zijn en er geen direct resultaat te behalen is
hebben we wegens budget redenen deze proef gestaakt. Wij denken de eenzame ouderen juist via dit kanaal te kunnen bereiken en te
motiveren om in beweging te komen maar hiervoor is het budget nu niet toereikend. Het bestuur heeft met bovenstaande punten ingezet op het
benutten van meerdere informatiekanalen dan tot nu toe gebruikelijk was.
Het sociale ondernemerschap heeft in 2016 vorm gekregen door mensen die om welke reden dan ook in de problemen zijn gekomen een
nieuwe kans te bieden. Zo hebben wij ruimte geboden aan zes taakgestraften, een enkele plaatsing van MEE en een werkervaringsplek via het
WNK. Daarbij bieden wij structuur, geven we hen waardering en een doel. Daarnaast bieden wij vrijwilligerswerk aan mensen die ervaring willen
opdoen en helpen wij deze mensen op weg naar betaald werk. Om dit professioneel te kunnen doen hebben wij het predicaat leerbedrijf verworven. Tenslotte
maken
wij als Onderneming
onderdeel van
ons sociaal
ondernemerschap gebruik van Fairtrade producten en faciliteren we een ruim
Jaarverslag
Bewoners
De Alkenhorst
2015
5 aanbod ontmoetingsactiviteiten voor zeer kwetsbare mensen.
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Activiteiten van 2016
Activiteiten georganiseerd door De Alkenhorst:

De ontmoetingstafel en de computerhoek
In onze foyer zijn er tijdens werkdagen en op zondagmiddag altijd activiteiten. Aan de ontmoetingstafel bieden wij
algemene inloop/ontmoetingsactiviteiten aan. Men kan er kranten, tijdschriften of boeken lezen. Koffie/thee drinken, een
spelletjes doen, een praatje maken en creatief bezig zijn. Er is een computerhoek waar men kan internetten (op maandag- en donderdagmiddag met begeleiding). Deelnemers komen met name bij ons om onder de mensen te zijn.
Koetelen met open inloop
Naast de ontmoetingstafel en de computerhoek organiseren wij zelf de activiteiten van het project Koetelen die wij begin
2016 hebben overgenomen van WonenPlus Alkmaar. Koetelen is een open inloop voor iedereen die eenzaamheid ervaart
of gezelligheid zoekt. Het gaat om laagdrempelige activiteiten met lage kosten als alternatief voor dagopvang. Niets
moet en bijna alles mag. De accenten liggen op het ontmoeten van mensen, in gesprek gaan met lotgenoten, informatie
en advies vragen en signalen opvangen voor ondersteuning en zorg teneinde mensen zo lang mogelijk thuis te laten
wonen. Er waren wekelijks gemiddeld 11 dagdelen koetelactiviteiten met 5 tot 20 deelnemers. Hieronder worden deze
activiteiten verder uitgespecificeerd:
Zondagmiddag café
Het zondagmiddagcafé is een fijne ontmoetingsplek. Ook hier geldt het onder de mensen zijn in een gezellige sfeer. Er is
tijd voor een praatje, er worden spelletjes gedaan: Rummikub, kwartetten, dammen, sjoelen en kaarten en men kan
kranten, tijdschriften en boeken lezen maar ook internetten op een van de computers. Dit alles onder het genot van een
hapje en een drankje.
Theehuis
Op vrijdagmiddag is er mogelijkheid tot gezellig thee drinken en eens per maand genieten van een zelfgemaakte lunch.
Bewegen met beperking
Het gaat hierbij om fysiek kwetsbare mensen die niet kunnen aansluiten bij een sportschool of actieve gym club. In de
loop van het jaar is de belangstelling hiervoor sterk opgelopen en hebben we daar maar gedeeltelijk aan kunnen voldoen
vanwege de beschikbaarheid van vrijwillige professionals.
Creatieve middagen
Wekelijks kan men op maandag- of dinsdagmiddag breien, haken of iets anders creatief doen in een gezellige sfeer.
Computerinloop
Heb je problemen met het gebruik van je computer, tablet of telefoon dan is er met behulp van een vrijwilliger altijd wel
een mogelijkheid om dat probleem op te lossen.
Zingeving
Onder ouderen is er steeds meer behoefte om te praten over levensvragen en de zin van het bestaan. Dat kan in groepsverband onder
leiding van
deskundige
vrijwilligers.
Jaarverslag
Bewoners
Onderneming
De Alkenhorst 2015
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Activiteiten georganiseerd door wijkbewoners:

Klaverjassen
In een kleine hechte groep met een leeftijd van 65+ spelen zij elke woensdagmiddag. Zij willen 49 weken per jaar spelen, er wordt dus
nauwelijks vakantie gehouden. Men wil gewoon door spelen omdat veel mensen helemaal niet met vakantie gaan. In september is er nog een
grote groep bij gekomen, zij spelen op de dinsdagmiddag. Dit geeft aan dat er een grote behoefte aan is.
Klaar mee - Loop mee
In 2015 is deze wandelclub opgericht door een wijkbewoonster. Door het gebruik van medicijnen was zij zwaarder geworden. Ettelijke
pogingen om af te vallen mislukten. Vandaar de naam Klaar mee - Loop mee. Doelstelling momenteel is: het leggen van sociale contacten en
het bevorderen van een gezonde levensstijl. Het is een gezellige en laagdrempelige activiteit. Zij wandelen standaard 3 keer per week en elke
eerste woensdag van de maand vindt er een singles wandeling plaats. Hieraan nemen relatief veel jongere wijkbewoners deel. De club is dit
jaar erg snel gegroeid en is een groot succes, waar de initiatiefneemster zeer trots op mag zijn.
Reisverhalen
Vijf maal per jaar worden er reisverhalen verteld/getoond aan de hand van kwaliteitsfoto’s via een beamer. De prachtige foto’s geven een goed
beeld van buitenlandse reizen die gemaakt zijn. Gezien de vele vragen kan men concluderen dat er veel interesse is. Er wordt naarstig gezocht
naar samenwerking met andere fotografen. Dit project is opgezet door een wijkbewoner.
IVN wandelingen
Vier maal per jaar zijn er wandelingen in de wijk. Dit zijn korte wandelingen, vooral bedoelt voor mensen met een beperking. Onder het motto:
IVN daagt u uit om de natuur in uw wijk met andere ogen te bekijken. De heer Jansen van het I.V.N begeleidt deze wandelingen, laat ons zien
dat wij niet ver hoeven te reizen om van mooie natuur te kunnen genieten. Dit project is opgezet door een wijkbewoonster.
Little High Tea dansant (4 keer per jaar)
Onder het genot van koffie/thee en lekkere hapjes wordt er naar muziek, naar een vertelling of gedicht geluisterd. De leeftijd van de bezoekers
is boven de 55 jaar. Op leuke hits uit vroegere jaren wordt er ook nog weleens gedanst. De bezoekers worden gestimuleerd om zelf met ideeën
te komen en zo mogelijk zelf uit te voeren. Deze activiteit is opgezet door een wijkbewoonster.
Buitenlandse zomerlunches
Vinden in de zomermaanden 6 weken lang 1 keer in de week plaats. Opgezet door een wijkbewoonster n.a.v. krantenberichten dat ouderen zich
niet alleen met kerst eenzaam voelen, maar juist ook in de zomermaanden. Buurthuizen zijn gesloten, familie en buren vaak op vakantie. Omdat er veel wijkbewoners
en vrijwilligers van buitenlandse kom af zijn, is ervoor gekozen voor lunches met een duidelijk buitenlands accent.
Zo
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Thema Brunches
Er zijn in 2016 verschillende brunches geweest, ze zijn erg in trek. We merken sterk dat eten verbindt.
Afgelopen jaar is er een paasbrunch, een pinksterbrunch en een kerstbrunch geweest.
Bingo
Maandelijks is er op de eerste dinsdag van de maand een bingomiddag, met leuke prijzen die de
vrijwilligers inkopen van de opbrengst van de vorige bingo.

Activiteiten georganiseerd door derden:
Tango dansen

Elke vrijdag kon men Argentijnse tango lessen volgen om iets nieuws te leren, soepel te worden, plezier
te hebben en onder de mensen te komen.
Biodanza
Elke donderdag kon men dansen vanuit het hart. Voor het versterken van bewustwording, gezond leven
en verbetering van het zelfvertrouwen. Met professionele begeleiding om mensen verder te helpen.
Taal is er voor iedereen
Vier avonden in de week worden er individueel of in groepsverband lessen in 9 talen gegeven door
verschillende ervaren docenten.

Eenmalige activiteiten:

Markten
Pasen is gevierd met een markt. Men kon kramen huren bij de Bewonersonderneming. Men kon waren
en kleding kopen en/of verkopen. Kortom een gezellige vrijmarkt. Ook is er een Kerstmarkt gehouden.
Deze werd binnen gehouden met het accent op kerstspullen.
Burendag
Hier wordt ieder jaar aan meegedaan met een wisselend thema. Dit jaar was er een open dag waarbij
wijkbewoners werden uitgenodigd om kennis te maken met onze activiteiten.
Sinterklaasfeest
Kinderen die verbleven in het Opvangtehuis de Heem hebben bij ons hun sinterklaasfeest kunnen vieren.
Oudejaarsviering
Wijkbewoners hebben met enkele vrijwilligers samen Oudejaarsavond gevierd. Zo werd 2016 op een
hele fijne manier afgesloten.
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Samenwerken in buurt, wijk en stad
In ons gebouw

In Het Huis van de Wijk de Alkenhorst zijn naast Bewonersonderneming De Alkenhorst twee andere organisaties gevestigd,
WonenPlus en Evean. Gezamenlijk met deze partijen organiseren wij een adequaat beheer van de accommodatie. Afstemming van het beheer
met WonenPlus en Evean vindt plaats via het maandelijkse ‘gebruikersoverleg’. Ook wat betreft de activiteiten bestaat er een hoge mate van
samenwerking met WonenPlus. We organiseren samen de jaarlijkse Burendag, exposities, vrijwilligersmiddagen, en gebruiken elkaars zalen en
faciliteiten.
Begin 2016 is de bewonersonderneming gestart met de overname van het zogenaamde project Koetelen van WonenPlus. Het
project omvat jaarlijks 550 laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten waaraan per activiteit gemiddeld zo’n 5 tot 20 mensen deelnemen. Het bestuur onderhoudt ook het contact met de bewonerscommissie De Alkenhorst (vertegenwoordigers van de 34
appartementen in het gebouw) door een gesprek elk kwartaal.

In buurt en wijk

Ook in de wijk De Geestmolen en De Hoef ZO zijn wij actief. Wij bouwen een relatienet op met andere organisaties in de wijk die zich ook
inzetten voor de verbetering van het sociale en maatschappelijk klimaat van de wijk. Er is een afstemmingsoverleg tussen
Bewonersonderneming De Alkenhorst, WonenPlus, buurthuis de Blauwe Boom en de Zorgcirkel (De Vleugels). Een Activiteitencarrousel Zestig-Plus werd geïnitieerd waarin de bovenstaande organisaties een gevarieerd activiteitenaanbod hadden op de
onderdelen educatief, beweging en creatief. Jammer genoeg wilden de ouderen van de wijk zich hier niet vooraf aan binden.
Wel is gewerkt aan een activiteitenagenda om de activiteiten van de vier partijen beter op elkaar af te stemmen. Ook met de
wijkverenigingen Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ en De Hoef ZO is wat betreft informatieverstrekking samengewerkt via hun buurtbladen en
infoborden.

In de stad

Buiten bovenstaande wijken is ook regelmatig overleg met de voorzitters van de 9 wijkverenigingen in Alkmaar-West en de
Regiegroep Alkmaar-West. Informatie, activiteiten en financiële steun worden hier uitgewisseld. Hetzelfde geldt voor de
bijeenkomsten
van de 13 buurthuizen van Alkmaar, waarin we elkaar informeren en inspireren.
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Ambitie 2017
1. Het gebruik van Het Huis van de Wijk de Alkenhorst, onze diensten en activiteiten nog meer afstemmen op de wensen en initiatieven van
onze doelgroep. Wij willen een sfeer en uitstraling in ons gebouw creëren die past bij de wensen van onze doelgroep. Harmonieus, laagdrempelig, open, uitnodigend in een stimulerende activerende omgeving. Wij hechten daarbij veel waarde aan goede gezellige contacten in ons
centrum, aan openheid, eerlijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Wij willen een centrale plek in de wijk zijn waar bewoners en bezoekers
terecht kunnen voor een breed aanbod van diensten en activiteiten op de terreinen ontmoeting, informatie en advies, gezondheidszorg, educatie, sport en bewegen. Met onze diensten en activiteiten willen wij verbindingen tussen mensen bevorderen en samen de wijk leuker maken.
Er samen met onze buren WonenPlus en Evean voor zorgen dat oudere wijkbewoners op een verantwoorde manier langer zelfstandig in hun
eigen woning kunnen blijven wonen.
Uiteraard willen wij en zien wij ook kansen om de wijkbewoners in 2017 nog meer te betrekken bij de organisatie van activiteiten voor en
namens andere wijkbewoners. Dit geldt ook voor het samenwerken met en eventueel ‘binnenhalen’ van organisaties die met vergelijkbare doelstellingen in de wijk actief zijn.
2. Onze informatie op orde hebben. Om onze ambities waar te maken is het van belang om als organisatie en gebouw zichtbaar en vindbaar
te zijn. Naast mond op mond reclame kunnen het visualiseren van zaken in beelden, adverteren en het gebruik van sociale media daar het
komend jaar een belangrijke bijdrage aan leveren. Aangezien een groot deel van onze vrijwilligers, gasten en zakelijke klanten zich op Facebook
bevinden gaan we hierop adverteren om zo onze lokale bekendheid te vergroten, meer pagina volgers te genereren, onze activiteiten uitlichten
en de verhuur van zalen te promoten en verder uit te breiden.
3. Werken met een gezonde exploitatieformule, een transparante begroting en verantwoording. De Bewonersonderneming streeft naar continuïteit en duurzaamheid van haar activiteiten en daarvoor is een gezonde financiële basis noodzakelijk. Een gezonde financiële basis is er
wanneer er naast een stabiele financiële positie ook aan de opbouw van een buffervermogen kan worden gewerkt. Een buffervermogen in de
vorm van een gezonde reserve ten aanzien van de personele- en huisvestingkosten, de tijdige vervanging van de inventaris en het verhuursysteem. Het bestaan en functioneren van de Bewonersonderneming De Alkenhorst is gebaseerd op een combinatie van de civil society
(vrijwilligerswerk), de gemeente (subsidie) en in mindere mate de markt. Een voorziening zoals De Alkenhorst kan niet zonder financiële steun
van de gemeente die ons ook op termijn verder helpt. Subsidie van de overheid biedt ons de mogelijkheid om waardevolle initiatieven van
burgers te faciliteren. Subsidie die een deel van de kosten dekt en tegelijk maatschappelijke baten mogelijk maakt.
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Onze stichting heeft geen winstoogmerk. Voor onze activiteiten zijn wij naast de subsidie afhankelijk van kostenreductie door de inzet van ons
fantastische team vrijwilligers en de opbrengsten van verhuur en horeca. Uiteraard doen wij ons uiterste best om zoveel mogelijk inkomsten
binnen te halen maar er zijn grenzen Aan de inkomsten kant hebben we te maken met twee beperkingen: het percentage commerciële verhuur
mag niet te hoog zijn en een deel van onze doelgroep beschikt over beperkte financiële middelen. Als we de kostprijs zouden doorberekenen
aan onze gasten dan zouden wij een belangrijke groep bewoners en bezoekers uitsluiten.

Financieel verslag
In 2016 hebben wij opnieuw financieel een betere prestatie geleverd dan begroot. Uiteindelijk is er een positief resultaat van € 18.219 behaald.
Wat betreft de kosten is er op de begrotingsposten personeel, systemen en inventaris meer uitgegeven dan begroot . De extra kosten waren het
gevolg van het oplossen van de crash van onze computer met het verhuursysteem eind 2015. We moesten externe deskundigheid inhuren om
alle gegevens van het verhuursysteem terug te vinden en betere apparatuur aanschaffen om een herhaling te voorkomen.
Wat betreft de inkomsten hebben we meeropbrengsten op de posten verhuringen en horeca.
Voor een gedetailleerder overzicht van de balans en de resultatenrekening verwijzen wij u naar onze jaarrekening 2016.
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Bijlage 1: Overzicht van huurders in 2016
Wekelijks
Activiteitencommissie
Alkenschelfje (klaverjassen)
Biodanza
Evangelische gemeente
Gespreksgroepen lotgenoten (4)
Luz de Luna
Schildersvereniging de Doorwerkers
Taalinstituut Wester (tot juli)
Taal is er voor iedereen (vanaf september)
WonenPlus Noord-Holland

Wijkbewoners met eigen activiteiten
Baby shower
Kraamfeest
Huwelijk
Verloving
Verjaardag
Af en toe
Bewonerscommissie de Alkenhorst
Buurtbemiddeling
Esperanto NL afdeling Alkmaar
GGZ NHN
Habion
Netwerkgroep 45 +
Regiegroep Alkmaar West
Respijthuis
Stadswerk
Stichting Mentorschap
Tamilkunst
WMO raad

Tweewekelijks
Diverse Vereniging van Eigenaren (8)
Natuurgeneeskundig Centrum Alkmaar
Regelmatig
Active Case Management
Buurtoverleg Geestmolen
Evean
Gemeente Alkmaar
Into Autisme
Landelijke Verkeersdienst
Lotus Castricum
Mantelzorgcentrum
Mas Medisch Consult
Partij van de Arbeid
PCOB
SP
Van Alckmaer voor Wonen
WonenPlus Alkmaar
Zorgcircel

Incidenteel
Borst Bouw
Buurtzorg
Gemeente Langedijk
Gemeente Purmerend
Support Client
VO bewonersondernemingen
VCRA vrijwilligerscentrale
De Zwaan
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