
Jaarverslag 2019 
Bewonersonderneming De Alkenhorst

Een steunpunt voor de wijk en  
de plek waar iedereen welkom is!



               Jaarverslag Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst 2019       2

 
Inhoudsopgave
 

 

 Welkom            3
 
 Bewonersonderneming De Alkenhorst       4
 
 Goed en sociaal ondernemerschap               5

 Activiteiten van 2019         6
 
 Samenwerken in buurt, wijk en stad       11
  
 Wat hebben we bereikt in 2019        12
                     
 Ambities voor 2020          13
            
 Financieel jaarverslag         15

 Bijlage 1. Overzicht van huurders in 2019      16 



               Jaarverslag Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst 2019     3

 
Welkom  
 
Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst biedt u graag haar jaarverslag 2019 aan. Wij geven u hiermee inzicht in het vele werk dat er  
verzet is. 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. 

Onze voorzitter neemt deel aan het Voorzittersoverleg van de Alkmaarse bewonersondernemingen. Bestuursleden bezoeken waar nodig  
relevante bijeenkomsten.

Onze organisatie telt gemiddeld zo’n 30 vrijwilligers en één betaalde kracht, de beheerder. Met enige regelmaat zetten wij ZZP-ers in voor  
ondersteuning bij specifieke onderwerpen zoals PR en ICT. Daarnaast hebben we een werkervaringsplek omgezet in een tijdelijke aanstelling 
voor de functie assistent-beheerder. De medewerkers 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 Verklaring Omtrent het Gedrag en een aantal ook over, de 
door ons gefaciliteerde, diploma’s voor sociale hygiëne en BHV.

Wij kijken terug op een bijzonder succesvol jaar. Met tevredenheid kunnen we concluderen dat we een groot deel van onze ambities, uit ons 
vorige jaarplan, in 2019 gerealiseerd hebben. Zo hebben we meer wijkbezoekers en huurders aangetrokken, zijn er meer activiteiten  
georganiseerd, is er intensiever samengewerkt met onze buren van WonenPlus Alkmaar, Evean en Zorgcircel De Vleugels en heeft er een uit-
breiding van het diensten en cursusaanbod plaatsgevonden. Het Buurten in de Hoef project is verder uitgewerkt. Daarnaast hebben we een 
zeer multicultureel team met wel 10 nationaliteiten en zijn twee van onze vrijwilligers tot ‘Held van Alkmaar’ benoemd. Verder is de online en 
offline communicatie verbeterd en is de exploitatie en beheer van het gebouw toereikend geweest.

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. De stichting stelt zich ten doel: optimalisering van de leefbaarheid, vergroting van het woongenot en bevordering van de 
gemeenschapszin in Alkmaar-West, alsmede de belangenbehartiging van haar bewoners en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide 
zin verband houdt of daartoe bevorderlijk is. 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 ontmoetingspunt waar veel activiteiten 
bij elkaar komen, herkenbaar is en die aansluit op de behoeften van wijkbewoners. Het Huis van de Wijk is een mooi compact gebouw met een 
open uitstraling en bestaat uit 4 verhuurbare zalen en een foyer. De Stichting heeft geen winstoogmerk daarom betalen deelnemers aan  
activiteiten en maatschappelijke organisaties die bij ons huren slechts een deel van de kosten. Zo houden we het betaalbaar voor hen. 

Wat doet de bewonersonderneming in de praktijk?
De bewonersonderneming is een vrijwilligersorganisatie. De kracht van onze organisatie zit in de menselijke aanpak, persoonlijke aandacht en 
het wegnemen van drempels. Daarbij spelen onze vrijwilligers een doorslaggevende rol.

Het bestuur, de beheerder en de vrijwilligers
De Bewonersonderneming exploiteert en beheert het Huis van de Wijk, verhuurt zalen, organiseert zelf activiteiten of faciliteert activiteiten van 
derden. Het bestuur komt elke maand, op de tweede woensdagmiddag, bij elkaar om de strategie te formuleren en stelt het beleid vast. Voor 
de vertaling daarvan naar de praktijk is er een belangrijke rol weggelegd voor onze beheerder. Zij is de rechterhand van het bestuur, een spin in 
het web. Zijn regelt de dagelijkse gang van zaken. Zij organiseert, coördineert, doet de agenda en het sleutelbeheer. Zij verhuurt de ruimtes en 
ontvangt de gasten. Zij houdt toezicht op het totaal aanbod van activiteiten. Zij stuurt de vrijwilligers aan en bevordert de samenwerking.



Onze gasten
Onze gasten organiseren zelf activiteiten, nemen deel aan onze activiteiten of komen in het Huis van de Wijk via verhuur. Deelnemers aan onze  
overwegend sociale activiteiten zijn vooral oudere bewoners uit de wijk. De bezoekers die via de verhuuractiviteiten binnenkomen zijn  
afkomstig uit een groter gebied en daarvan is de leeftijd een stuk gevarieerder. 

Voor onze gasten hanteren wij ruime openingstijden. Wij zijn tijdens kantooruren en op zondagmiddag geopend. Daarnaast zijn wij geopend 
wanneer een ruimte wordt gehuurd of er een activiteit plaatsvindt. Dat geldt ook voor de vakantieperioden. Van de verhuurmogelijkheden is in 
2019 goed gebruik gemaakt door vele organisaties. Het volledige overzicht van de huurders kunt u in bijlage 1 vinden.

Goed en sociaal ondernemerschap 
Het bestuur heeft zich vooral gericht op een goede en tegelijk zo eenvoudig mogelijke uitvoering van het beheer en de exploitatie van het Huis 
van de Wijk De Alkenhorst. De bewonersonderneming heeft daarvoor ook in 2019 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. Dit biedt de mogelijkheid om de geldstromen op een verantwoorde manier te volgen en te administreren.

In 2019 heeft het bestuur ook verder geïnvesteerd in de website, nieuwsbrief en Facebookpagina. Door deze actueel te houden wordt de her-
kenbaarheid, de bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het Huis van de Wijk De Alkenhorst online vergroot. Naast de website, de nieuwsbrief 
en de Facebookpagina is er een programmaboekje uitgegeven en geadverteerd op Google en de opbelbus. Het bestuur zet daarmee in op het 
benutten van meerdere informatiekanalen. Ook is er een vrijwilligersuitje georganiseerd naar Landgoed Hoenderdaell met afsluitend een  
etentje. Deze teambuilding zorgt voor een betere sfeer, meer onderling begrip en zorgt ervoor dat iedereen elkaar beter leert kennen, het was 
een groot succes. Daarnaast is er jaarlijks een zelf bekostigde barbecue voor alle medewerkers en een kerstdiner waarbij iedereen zelf wat 
maakt of meebrengt.  
 
Mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn gekomen, krijgen bij ons met vrijwilligerswerk een nieuwe kans. Zo hebben wij 
ruimte geboden aan een aantal taakgestraften, een enkele plaatsing van MEE en stagiairs. Daarbij bieden wij structuur, geven we hen 
waardering en een doel. Daarnaast bieden wij vrijwilligerswerk aan mensen die ervaring op willen doen en helpen wij deze mensen op  
weg naar betaald werk. Tenslotte maken wij als onderdeel van ons sociaal ondernemerschap gebruik van Fairtrade producten en  
faciliteren we een ruim aanbod ontmoetingsactiviteiten voor zeer kwetsbare mensen.
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Activiteiten van 2019 
 
Nieuwe activiteiten  
 
In het afgelopen jaar hebben we in samenwerking met WonenPlus Alkmaar het project Buurten in de Hoef verder vorm en  
inhoud gegeven. Met door onszelf georganiseerde samen doen activiteiten om eenzaamheid onder ouderen boven de 65 
jaar tegen te gaan. Naast ontmoeting stonden de activiteiten ook in het teken van het versterken van de rol van  
deelnemende ouderen bij onderlinge ondersteuning en het organiseren van de activiteiten. De meeste activiteiten vonden 
plaats in een samen met WonenPlus Alkmaar ingerichte Huiskamer, een aantrekkelijke omgeving waar ouderen zich thuis 
kunnen voelen. 
Samen met de deelnemende oudere wijkbewoners kwamen de volgende activiteiten tot stand:
- Elke woensdagmiddag de ontmoetingstafel in de Huiskamer
- Elke woensdagavond samen koken en eten waar veel belangstelling voor is, met als gevolg een wachtlijst
- Op de donderdagmiddag wanneer er belangstelling was een cultureel muzikale ontmoeting
- Elke maand op zondagmiddag een “gouwe ouwe” film met nabespreking

Daarnaast zijn er voor de activiteiten waarbij gegeten wordt plekken gereserveerd voor ouderen die vooraf door  
verschillende organisaties als eenzaam naar voren gedragen zijn. Deze populaire activiteiten zitten vaak snel vol daardoor 
vielen mensen die moeite hadden om te beslissen of twijfelde veel minder kans. Door plaatsen vrij te houden en mensen 
speciaal uit te nodigen proberen we de drempel nog verder te verlagen. Deze selectie is in samenwerking gegaan met:  
WonenPlus Alkmaar, Evean wijkteam en Bewonersonderneming de Alkenhorst. 

Halverwege het jaar hebben we de elektrische buurtfiets van de Vleugels overgenomen. Huurders van de Vleugels hadden 
de fiets gewonnen als het beste buurtinitiatief van de gemeente Alkmaar. De bedoeling was dat iedereen uit de wijk een  
gratis ritje met de buurtfiets kon maken, gereden door een vaste ervaren vrijwillige bestuurder. Het winnen van zo’n fiets is 
mooi. Het organiseren van een veilig gebruik ervan vraagt echter meer. Na overleg met de Huurderscommissie hebben we 
besloten de fiets over te nemen en de organisatie en het veilig gebruik ervan op ons te nemen.

Wekelijkse activiteiten 
 
In onze foyer zijn er op werkdagen en zondagmiddag altijd activiteiten. Aan de ontmoetingstafel bieden wij algemene 
inloop/ontmoetingsactiviteiten met een gezellige sfeer aan. Men kan er kranten, tijdschriften of boeken lezen, koffie/thee 
drinken, een spelletjes doen, een praatje maken en creatief bezig zijn. Ook is er een computerhoek waar men gebruik kan 
maken van laptops. Bezoekers aan onze ontmoetingstafel komen met name om onder de mensen te zijn.
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 ‘Koetelen’ met open inloop
Naast de ontmoetingstafel organiseren wij zelf de activiteiten van het project ‘Koetelen’ die wij begin 2016 hebben overgenomen van Wonen-
Plus Alkmaar. ‘Koetelen’ is een open inloop voor iedereen die eenzaamheid ervaart of gezelligheid opzoekt. Het gaat om laagdrempelige  
activiteiten tegen lage kosten, meestal zelfs gratis en mede als alternatief voor dagopvang. Accenten bij deze activiteiten zijn 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. Wekelijks zijn er gemiddeld 11 dagdelen met ‘koetel’ activiteiten met 5 tot 20 deelnemers afhankelijk van 
de activiteit. Het gaat daarbij om de onderstaande activiteiten. 
Zondagmiddag café
Het zondagmiddagcafé is een fijne ontmoetingsplek waar men onder de mensen kan zijn in een ontspannen sfeer. Er is tijd voor een praatje, er 
worden spelletjes gedaan en er wordt gelezen en geïnternet onder het genot van een hapje en drankje. 
Computerinloop
Elke maandag- en donderdagmiddag kan men terecht voor problemen met het gebruik van computer, telefoon of tablet. 
Creatieve activiteiten 
Onder begeleiding kan men op maandag, dinsdag en/of donderdag breien, tekenen, diamond painting of iets anders creatiefs komen doen. 
Turkse Theehuis
Een speciale activiteit voor vrouwen van alle nationaliteiten. Elke vrijdagmiddag kan men Turkse thee drinken met lekkere hapjes.  
De gesprekken zijn veelzijdig en het is een gezellig samenkomen.  
Zingeving
Onder ouderen is er steeds meer behoefte om de praten over levensvragen en de zin van het bestaan. Dat kan in groepsverband onder leiding 
van deskundige vrijwilligers. 
Bewegen met ouderen 
Onder begeleding van een fysiotherapeut kunnen ouderen meedoen aan sportactiviteiten aangepast op ieders eigen niveau. 

Jaarlijkse en incidentele activiteiten 
 
I.V.N 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: 
Het I.V.N daagt u uit om de natuur in uw wijk met andere ogen te bekijken. Dit project is opgezet door een wijk bewoonster.
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Little High Tea dansant 
Vier keer per jaar wordt er onder het genot van thee en lekkere hapjes geluisterd naar muziek, een  
vertelling of een gedicht. Op leuke hits van vroeger wordt nog weleens gedanst. Deze activiteit is opgezet 
door een wijkbewoonster 
Reisverhalen
Vijf maal per jaar worden er reisverhalen verteld/getoond aan de hand van kwaliteitsfoto’s of films. De 
prachtige foto’s geven een goed beeld van buitenlandse reizen die gemaakt zijn. Deze activiteit is zeer 
populair. Dit project is opgezet door een wijkbewoner.  
Buitenlandse zomerlunches
In de zomermaanden worden er 5 buitenlandse lunches georganiseerd op de woensdagmiddag. In deze 
maanden gaan veel buren en familie op vakantie en zijn meeste buurthuizen gesloten. Hiermee springen 
we in op een behoefte en brengen we de vakantiesfeer in het Huis van de Wijk. Het afgelopen jaar werd  
er Thais, Chinees, Italiaans, Amerikaans en Indonesisch eten gekookt voor 40 bezoekers per maaltijd.  
Dit project is opgezet door een wijkbewoonster.
Thema Brunches
Jaarlijks worden er drie brunches georganiseerd, waar veel belangstelling is voor. De paas-, pinkster- en 
kerstbrunch waren snel vol geboekt en zijn een groot succes.
Indische kookworkshops 
Dit jaar hebben we vier kookworkshops gehouden welke goed in de smaak vielen. Deze activiteit is  
opgezet door een wijkbewoonster.  
Thema activiteiten
Jaarlijks vinden er creatieve thema middagen plaats rond Pasen, Pinksteren en Kerstmis.  
Bingo
Maandelijks is er op de laatste dinsdag van de maand een bingo, met leuke prijzen. 
Dag en Dauw activiteiten 
Culturele ontmoetingen samen met met de Stichting Artiance   
Stamppot maaltijden 
Een aantal keer hebben een groep vrijwilligers stampotmaaltijden gekookt voor speciaal geselecteerde 
eenzame ouderen.  
Schilderen van dikke dames 
Een nieuw initiatief waarvoor gasten zich konden inschrijven met leuke resultaten. 
Exposities
Vier maal per jaar wisselt de kunst in alle zalen en hallen. Deze exposities gaan uit van het Kunst- 
collectief: Samen Sterk, aangevuld door kunstenaars uit de wijk en dit jaar ook onze eigen vrijwilligers,  
in samenwerking met WonenPlus Alkmaar. Bij ons kan iedereen het hele jaar genieten van kunst. 
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Activiteiten georganiseerd door derden 
 
Biodanza
Elke woensdag kan men dansen vanuit het hart. Voor het versterken van bewustwording, gezond leven en verbetering van het zelfvertrouwen. 
Dit wordt gedaan onder 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 verschillende talen gegeven door professionele docenten.
Yoga
Elke maandag en woensdagochtend wordt er door twee verschillende organisaties Yoga gegeven voor iedereen die daar behoefte aan heeft. 
Het is bewegen, ontspanning en is volledig aangepast aan de  
deelnemers van de lessen. Iedereen kan meedoen.
Klaverjassen 
Op dinsdag- en woensdagmiddag wordt het spel gespeeld. De twee middagen worden door verschillende groepen georganiseerd. Beide groe-
pen worden goed bezocht door zowel mannen als vrouwen veelal van boven de 65 jaar oud. De ene groep speelt 49 weken per jaar omdat men 
het liefst gewoon wil doorspelen en de andere groep houdt een zomerstop. 
Klaar mee - Loop mee
In 2015 is deze wandelclub opgericht door een wijkbewoonster. Door het gebruik van medicijnen was zij zwaarder geworden wat haar motiveer-
de om deze club op te richten. Doelstelling momenteel is: het leggen van sociale contacten en het bevorderen van een gezonde levensstijl.  
Het is een gezellige en laagdrempelige activiteit. Zij wandelen 3 keer per week vanaf onze locatie. Hieraan nemen relatief veel jongere wijkbe-
woners deel. De club is snel gegroeid en is een groot succes. 
Ipad cursus beginners en gevorderden
Twee maal per jaar wordt er een cursus gegeven voor ouderen die meer uit hun Ipad/tablet willen halen. Deze cursussen waren volgeboekt en 
werden georganiseerd door een vrijwilliger. 
Cursus over autisme
Vijfmaal per jaar verzorgd into-autisme cursussen over autisme. Hierbij wordt stil gestaan bij de  
aandoening, wordt er inzicht gegeven en wordt er dieper ingegaan op de materie. 
Schildersclub de Doorwerkers
Elke week komen de schilders samen om met elkaar te schilderen per thema. 
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Alzheimer café Alkmaar 
Meerdere malen per jaar organiseert Alzheimer Nederland het Alzheimer café. Hier worden verschillende themas onder deskundige begeleiding 
besproken vVoor mensen met dementie, mantelzorgers, familie en betrokkenen.   
Kerkdienst 
Evangelische gemeente Alkmaar houdt elke zondag een eredienst bestaande uit zang, aanbidding en een prediking.  
 
Bijzondere activiteiten

Burendag 
Hiervoor is een gezellige middag voor alle directe buren met een hapje en een drankje georganiseerd samen met Zorgcirkel De Vleugels. 
Wandeling voor het reumafonds  
Ook dit jaar was er een wandeling speciaal georganieerd voor het reumafonds. Dit was een samenwerking met de wandelclub Klaar mee Loop 
mee en Gewichtscoach Bianca van Blij Gewicht. 
 
Bijeenkomsten in het kader van de diversiteit

Marokkaanse avond
Vrijwilligers van De Alkenhorst organiseerden een tweetal Marokkaanse avonden.
Turkse Theehuis
Elke week kunnen vrouwen van alle nationaliteiten aanschuiven bij het Turkse Theehuis. 
Alkmaar Pride
Met een aantal vrijwilligers was De Alkenhorst vertegenwoordigd bij de Alkmaar Pride. Het onderwerp gaat de vrijwilligers aan het hart.  
Het was erg speciaal en een eer om mee te varen met de gemeente boot.
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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 nog twee andere organisaties gevestigd; WonenPlus 
Alkmaar 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 tweemaandelijkse ‘gebruikersoverleg’. Ook wat betreft de activiteiten bestaat er een hoge mate 
van samenwerking met WonenPlus. We organiseren samen de jaarlijkse Burendag, exposities, vrijwilligersmiddagen en we 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 
meest recente samenwerkingsproject met WonenPlus is ‘Buurten in De Hoef’, een project om eenzaamheid in De Hoef te bestrijden. Het be-
stuur onderhoudt ook het contact met de huurdersvereniging ‘Onder de Vleugels’ (vertegenwoordigers van zo’n 200 appartementen in de ge-
bouwen rond De Vleugels), De Zorgcirkel en Habion door regelmatig overleg.

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 inzet-
ten 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 Zorgcirkel (De Vleugels). Er is gewerkt om de activiteiten van de vier partijen beter op 
elkaar af te stemmen. Ook met de wijkvereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ is wat betreft informatieverstrekking samengewerkt via 
hun buurtblad en infoborden. Speciale ondersteuning door flyers, posters, nieuwsbrieven, Facebook en onze website is gegeven aan het Max 
Mobiel project van de Blauwe Boom. Ook onderhouden we nauwe banden met de winkeliers van winkel centrum De Hoef. Sinds augustus is De 
Alkenhorst de eigenaar van een elektrische Buurtfiets, een riksja-achtige driewieler elektrische fiets, waarin behalve voor een bestuurder plaats 
is voor twee gasten. Wijkbewoners mogen gratis tripjes in en rond de stad reserveren. Vrijwilligers van De Alkenhorst en wijkbewoners  
fungeren als coördinator, chauffeurs en verzorgen de PR. Het Huis van de Wijk werkt samen met ‘fietsen alle jaren’ van de Fietsersbond. 
 
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. Voor vragen en het hebben van korte lijnen zijn de flex werkplekken  
van de gemeente Alkmaar een uitkomst.  
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Wat hebben we bereikt in 2019 
 
1. Locatie, diensten en activiteiten meer afstemmen op de wensen van wijkbewoners 
Door onze laagdrempelige activiteiten en de houding van de vrijwilligers kunnen bezoekers 
hun problemen uiten, hulp vragen en tijdelijk hun zorgen vergeten. Tot nu toe komen er elk jaar 
meer bezoekers bij die wij van dienst kunnen zijn. Door o.a. de speciale tarieven voor sociaal  
verantwoorde huurders trekken wij veel organisaties aan waar onze bezoekers voor vragen, 
hulp en ondersteuning terecht kunnen. Wat betreft het bestrijden van eenzaamheid is heeft 
het project Buurten in de Hoef verder ontwikkeld in aansluiting op het project Contact op Maat 
van WonenPlus Alkmaar. Onze inspanningen blijken niet voor niks te zijn want de activiteiten 
worden goed bezocht en door de juiste doelgroep. Wij zetten deze lijn door in 2020.  

2. Informatie op orde 
We hebben belangrijke vorderingen geboekt. Onze website is voortdurend actueel en  
representatief. Via rapporten van Google zien we dat de website steeds vaker wordt bezocht en 
gebruikt. Onze Facebookpagina kent steeds meer volgers, bevat relevante informatie en geeft 
inzicht in de activiteiten door de foto’s en filmpjes die worden geplaatst. Onze nieuwsbrief is 
ook dit jaar vaker verstuurd en het aantal volgers blijft groeien. Wat betreft reclame hebben 
weer een programmaboekje gepubliceerd en verspreid. Deze is goed ontvangen en we gaan er 
mee door. Onze doelgroep, ouderen, heeft nog steeds behoefte aan informatie op papier, maar 
het programmaboekje is ook online verspreid. Daarnaast hebben we reclame gemaakt op de 
Opbel bus, op Facebook en via Google bedrijven. Voor het promoten van onze dienstverlening 
gebruiken we ook foto’s van onze activiteiten. Wij publiceren deze foto’s alleen als er toe-
stemming voor gegeven is. Na een inbraak hebben we onze beveiliging met camera’s en een 
kluis aangescherpt. Bij binnenkomst wordt men op de camera’s gewezen. Hoe we omgaan met 
de gegevens van klanten staat in onze privacy verklaring welke vermeld staat op onze website. 

3. Een gezonde exploitatieformule, een transparante begroting en verantwoording 
Het doel om ons maatschappelijk in te zetten is ook dit jaar weer gehaald mede door de  
subsidie van de gemeente. Omdat wij de subsidie ontvangen kunnen wij activiteiten bieden die 
we als commerciële instelling niet zouden kunnen. Door het gebruik van vrijwilligers, horeca 
verkopen en zalenverhuur aan commerciële partijen hebben wij inkomsten kunnen genereren 
waarmee we een heel aantal activiteiten bekostigd hebben. Dit geeft ons veel voldoening en 
maakt ons trots op wat we kunnen doen voor anderen. 
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Ambitie voor 2020 
                    
1. Locatie, diensten en activiteiten meer afstemmen op de wensen van wijkbewoners 
De bewonersonderneming wil Het Huis van de Wijk De Alkenhorst een plek laten zijn waar wijkbewoners met zeer uiteenlopende vragen terecht 
kunnen. Een soort sociale VVV in de wijk. Voor bewoners die hulp behoeven is het vaak lastig om een weg te vinden in de samenleving die 
draait om zelfredzaamheid. Zij en/of hun mantelzorgers blijken vaak niet te weten waar ze moeten aankloppen voor hulp. Bewoners vinden het 
prettig als ze daarvoor ergens in de buurt terecht kunnen. Een plek waar je niet alleen komt voor je problemen maar waar je ook leuke dingen 
kunt doen en waar het gezellig is. Het Huis van de Wijk De Alkenhorst is daarvoor  
gewoon een prima plek.

De bewonersonderneming wil zich graag samen met WonenPlus Alkmaar inzetten voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen in de 
wijk. In de contacten tussen onze vrijwilligers en de bezoekers van Het Huis van de Wijk komen regelmatig persoonlijke situaties aan de orde. 
Hoewel de bezoekers het niet zo benoemen, blijken een aantal van hen met gevoelens van eenzaamheid te kampen. Daarnaast zijn er aan onze 
ontmoetingstafel ook verhalen over buurtbewoners te horen die eenzaam worden gevonden maar die het Huis van de Wijk niet bezoeken. Voor 
hen willen wij samen-doen activiteiten en/of passende contacten organiseren, waardoor zij zich minder eenzaam voelen. 
 
2. Informatie op orde
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 en het gebruik van sociale media daar het komend jaar een belangrijke bijdrage aan 
leveren. Naast het intensief gebruik maken van de nieuwsbrief en social media willen we reclame maken via Google bedrijven, een nieuw  
programmaboekje uitgeven en huis aan huis verspreiden, reclame ophangen in galerijen van omliggende appartementencomplexen en  
bij winkels.  



                Jaarverslag Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst 2019       14

De website krijgt een vervolg update en de groei van onze Facebookpagina wordt verder uitgebreid om zo steeds meer mensen te bereiken en 
zichtbaarder te zijn. Verder is er de wens om een promotiefilmpje te maken van Het Huis van de Wijk om zo te laten zien wat zich achter onze 
deur bevindt en om mensen te motiveren om daadwerkelijk bij ons binnen te stappen. Er zijn nog teveel mensen die niet weten wat wij allemaal 
voor ze kunnen doen en betekenen.

3. 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 nood-
zakelijk. 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 het bekostigen van sociale activiteiten,  
personele-  en huisvestingkosten en de tijdige vervanging van de inventaris en het verhuursysteem.
 
Het bestaan en functioneren van 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 Het Huis van de Wijk 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. Tegenover de kosten staan 
in elk geval maatschappelijke baten die in ons geval aanmerkelijk zijn.
 
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.
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Financieel verslag 

Mede door de inzet van onze vrijwilligers zijn we opnieuw in staat geweest het aandeel eigen inkomsten te vergroten. Wij zijn erg trots op dit  
resultaat en hopen hiermee een buffer te kunnen aanleggen om meer activiteiten te kunnen organiseren, personele kosten uit te breiden en 
voor vernieuwing van het inventaris.

Voor een gedetailleerder overzicht van de balans en de resultatenrekening verwijzen wij u naar onze jaarrekening 2019.



                Jaarverslag Stichting Bewonersonderneming De Alkenhorst 2019     16

Wekelijks
Activiteiten ‘Koetelen’/ Inloop
Alkenschelfje
Biodanza
Evangelische gemeente
Gespreksgroepen lotgenoten 
Klaar Mee - Loop Mee
Schildersvereniging de Doorwerkers
Taal is er voor iedereen 
WonenPlus Noord-Holland
IPD
Nu-Theorie
Klaverjasclub de Alkenhorst
Yoga Zorgcirkel
Yoga van Academievoorgevoel 
Yoga van Jaap yoga 
Buurten in de hoef
Gemeente Alkmaar

Regelmatig
Buurtoverleg Geestmolen
Into Autisme
Lotus Castricum
Mantelzorgcentrum
Partij van de Arbeid 
PCOB
SP
WMO raad
Wonen Plus Alkmaar
Diverse Vereniging van Eigenaren 
Natuurgeneeskundig Centrum Alkmaar
Buurtzorg 
Goedkope keuringen 

Opvoedpoli 
Esperanto. NL afdeling Alkmaar
Bewonerscommissie de Alkenhorst 

Af en toe
Buurtbemiddeling
Fit Academy GGZ NHN
Habion
Luz de Luna
Netwerkgroep 45 +
Regiegroep Alkmaar West
Respijthuis
Stadswerk 072
Stichting Mentorschap
Stichting Opbelbus
Vrouw in Bedrijf
Waerden
Humanitas 
Alzheimer café 
DNO doen 
Zonnebloem

Incidenteel
Huismuziek Alkmaar
KPN
Saar aan huis
Stichting Icare
Stille strand
Voorzitters overleg BO
Weefkring Alkmaar
Zilverpakhuis

Bijlage 1: Overzicht van huurders in 2019 

Wijkbewoners met eigen activiteiten 
Baby shower
Kraamfeest
Huwelijk
Verloving
Verjaardag 


