Komdersuut

Jaarverslag 2020

We zijn het jaar 2020 begonnen met de doelstelling om het eerste kwartaal te ‘consolideren’.
Mede door de aankondiging van het vertrek van één de belangrijke initiatiefnemers en
kernteamlid vanaf het eerste uur, en de drukke verbouwingstijd in 2019, werd in
overeenstemming met het bestuur besloten dat:
Het voor de overgebleven kernteamleden belangrijk is om op de been te blijven en met een
ander financieel plaatje dan aanvankelijk voor dit jaar was gepland, ervoor te gaan om te
behouden wat is opgebouwd en dit rustig uit te bouwen, zonder dat er meer mensen overbelast
raken.
Daarbij werden we bij aanvang van het tweede kwartaal, gefronteerd met ‘Corona sluiting’.
Ook moesten we in de zomer, om persoonlijke redenen afscheid nemen van één van onze
coördinatoren en bleven Erika en Lida het coördinatorschap samen voortzetten. Waarbij aan
wekelijks overleg op de woensdagavonden werd vastgehouden, i.c.m. snelle contactmomenten
per app, mail of telefoon. Voorts waren beiden zoveel mogelijk samen aanwezig op de
donderdagen of stemden aanwezigheid met elkaar af.
Helaas moest er ook afscheid worden genomen van de kok die was aangenomen om een
horecatak binnen de pioniersplek op te bouwen. Over er weer was er teveel ‘ruis’ over de mate
van professionaliseren van de keuken, het creëren van werkervaringsplekken en het
bewerkstelligen van een bijbehorend marketingplan.
Gelukkig konden bij aanvang van de zomer weer activiteiten worden opgestart, met
inachtneming van beperkt gebruik binnenruimtes en zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand
buiten.
De herfst werden we gedwongen tot een nog verdere versobering, gevolgd door totale
lockdown.
Klussen:
Door het klusteam werd dit jaar onafgebroken doorgeklust (uitgezonderd van Corona sluitingen).
De spoelkeuken werd afgemaakt, de achterhal kreeg nieuwe kasten en werd geschilderd, de
kluskelder ingericht, er werd een boekenwurm gebouwd (boekenuitleenkast aan de weg, een
terrras aangelegd (gesponsord door lokaal aannemersbedrijf), een nieuw pad naar de voordeur
gemaakt, picknick sets aangeschaft en gemonteerd, parasolstandaards gemaakt, horren voor de
bovenlichten gemaakt, ventilatieroosters geplaatst, etc.
Horeca:
Gedurende het jaar werd er behalve tijdens Coronasluitingen 1 x per maand gezamenlijke
maaltijden gekookt. Tevens werden er tot de eerste sluiting 1 x per maand pannenkoeken
gebakken. In de zomer kwamen er passanten om te lunchen, koffie of een (non-alcoholish)
drankje te drinken.
Er werd een nieuwe kleine kaart geïntroduceerd, welke zonder professionele kok goed
uitvoerbaar is en weinig voorraad vraagt. Nieuwe producten werden toegevoegd.
Helaas konden er dit jaar door 1,5 meter richtlijnen diverse aanvragen voor groepen niet worden
gehonoreerd.
Vooral in de zomer wisten we wel enige omzet te genereren d.m.v. de kleine kaart, consumpties
bij maaltijden en de kinderspelen.
In december waren er potten soep, speculaas en kerstkoekjes te koop en er werden soep en
zakjes met koekjes gericht uitgedeeld.

Workshops:
Ondanks alle beperkingen dit jaar werden er workshops broodbakken, breien en stenen
schilderen gegeven. Door Cororna werd als alternatief voor activiteiten binnen Komdersuut,
aangeboden een ‘doe’pakket op te halen: breiwerk met instructie en een ‘boekenknutsel’.
Diverse activiteiten:
Doordat we binnen in uitvoering werden beperkt, zochten we een deel van het jaar ons heil in
buitenactiviteiten.
• Samen wandelen ( op donderdag om 9:30 uur),
• Kinderspelmiddagen
• Buiten eten
• Opening klompenpad
• Sprookjesfestival met Kunstzinnig Mariëndaal, tijdens het open monumentenweekend
• Ontmoeting (met in achtneming van 1,5, meter) aan de picknicktafels.
• Huiswerkbegeleiding
• Seizoensgebonden decoraties in en rond Komderuut (met vereende krachten)
• Stiltemomenten in de kerk, ochtendgebed (15 min.)
• Spontaan(mannenkoor) gaf een uitvoering op het terras
Verbinding:
• Met Pasen en Kerst werden er attenties rondgebracht
• Er werden nieuwe app groepen gestart
• Op school werd het moestuintjes project gecontinueerd
• Er werd een avond georganiseerd om met andere organisaties ideeën en plannen uit te
wisselen en om hen te informeren over onze intenties en lopende activiteiten.
• Er was tevens een bijeenkomst om te sparren/ behoefte te inventariseren over plannen
omtrent het gebruik van de buitenruimte – concept plan uitgewerkt - (architect) ( i.s.m.
GallusStichting en voorzitter Kerkenraad). Uit eerdere behoefte peiling, kwamen er
wensen naar voren voor een labyrinth, een amphitheater (door school), een
beweegprogramma voor jong tot oud, herplaatsing schaakspelen en fietsenoplaadpunt.
Uitgenodigd waren ook: Nicolette Bouman (ouderen gym), fysio therapeut Ben de
Ridder, school De Trompetter, Bert Boomer (fondsenwerving) en Jorien Lambalgen
(Project adviseur Gelderse Leefbaarheidsalliantie) en Wilbert
Jansen(beweegprogramma).
• Voor kinderen werd er kabouter huisvesting in het bos geboden.
• In geval van “lief of leed” werden kaarten gestuurd of een boekje gebracht.
• Het Kinderkerstfeest kon niet doorgaan, maar er werden tekeningen op school gemaakt,
welke op ons terrein werden opgehangen en er was een digitale viering welke via een
QR code te volgen was.
• De historische route werd ‘permanent’.
• Rondbrengen van de Kerst - Challenge
Kadobibliotheek:
De kadobibliotheek word consequent beheerd door een vaste vrijwilliger die tijdens de
Coronasluitingen eerst verplaatst was naar de Pipowagen, daarna naar de nieuwe
boekenuitleenkast aan de weg.
Kadowinkel:
Medio 2020 werd er een beheerder van de kadowinkel gevonden. Er kwamen de nodige
productgroepen bij en daarmee samengaand werden nieuwe contacten gelegd.

Beleid:
Er werd een avond besteed aan het energiebeleid rond het pand.
Er kwam een koersdocument voor de komende jaren o.l.v. het bestuur
Social media, de website en de nieuwsbrieven beheer bleef in handen van Ezrah.
Er kwam teamversterking in de persoon van Jantine Mooibroek, stagiere /student aan de
Windesheim Hogeschool en jeugdpastor in Dieren, voor een halve dag per week, gedurende
een half jaar.
Een nieuwe vacature werd opgesteld voor aantrekking van een betaalde coördinator, per januari
2021. Deze werd in december ‘20 aangenomen en zal per januari 2021 starten.
Corona:
Helaas waren we dit jaar genoodzaakt tot totale sluiting van half maart tot eind mei, moesten we
1,5 meter richtlijnen toepassen, looproutes maken, ventilatieplan, contact registratie, desinfectie
maatregelen treffen, etc. en wederom geheel vanaf 16 december sluiten.
Pionierscontacten:
Helaas konden trainingen dit jaar door Corona niet doorgaan. Het landelijke dienstencentum
onderhield wel digitaal contact.
Er waren diverse overleg momenten met onze pioniersbegeleider: Helaas konden wij de
frequenties uit het beleidsplan 2020 door Corona niet volledig volgen. Deze begeleider volgt wel
alle activiteiten en ontwikkelingen via onze nieuwsbrief.
Conclusie:
Hoewel het geen makkelijk jaar is geweest, zagen we onze gemeenschap groeien, maaltijden
druk bezocht worden, grote saamhorigheid, nieuwe initiatieven tot stand komen, veel blije
gezichten. Gelukkig was er ook zo nu en dan een pittig gesprek, werden neuzen bij elkaar
gestoken om vervolgens weer met volle kracht vooruit te gaan. Financieel hebben we het er
redelijk vanaf gebracht en het vertrouwen in Komdersuut is bij velen behouden. We zijn klaar om
ook 2021 vol vertrouwen tegemoet te treden.
Afhankelijk van de mogelijkheden rond Corona, kunnen we op het moment van schrijven alleen
onze wensen voor dit jaar benoemen. Er een tijdspad aanhangen is onmogelijk.
We hopen te groeien naar:
• een ruimere openingstijd
• nauwere samenwerking met andere organisaties
• herinrichting buitenterrein
• uitbreiding horeca activiteit/ werkervaringsplekken
• uitbouwen van de tot nog toe opgebouwde groep betrokkenen
• grotere naamsbekendheid
• toegroeien naar kleinere financiële afhankelijkheid.'
• Deze onderwerpen worden in ons beleidsplan nader beschreven.

Activiteiten afgelopen jaar op een rijtje
spoelkeuken is afgemaakt met nieuwe kasten achterhal
schilderwerk
kluskelder ingericht,
de boekenwurm
aanleg nieuw terrras eneen nieuw pad naar de voordeur gerealiseerd
picknick sets en parasolstandaards gemaakt
horren voor de bovenlichten gemaakt, enventilatieroosters geplaatst
nieuwe kleine kaart geïntroduceerd, met nieuwe producten.
potten soep en koekjes verkocht en gericht uitgedeeld.
Workshops o.a.broodbakken, breien en stenen schilderen.
Corona-alternatief aangeboden door middel van een een ‘doe’pakket
Samen wandelen (iedere donderdag om 9:30 uur),
Kinderspelmiddagen georganiseerd,
Opening klompenpad,
Sprookjesfestival,
Mannenkoor gaf een uitvoering,
Met Pasen en Kerst werden er attenties rondgebracht,
Er werden nieuwe app-groepen in het leven geroepen
Netwerk-avond georganiseerd om met andere organisaties ideeën en plannen uit te wisselen,
bijeenkomst georganiseerd omtrent het gebruik van de buitenruimte Gallusterrein.
kabouter bos gemaakt,
“lief en leed” attenties rondgebracht,
de historische route werd ‘permanent’,
Rondbrengen van de Kerst – Challenge,
beheerder van de kadowinkel gevonden en uitbreiding winkel,
nieuwe contacten gemaakt

Gecontinueerde activiteiten:
Horeca:
gezamenlijke maaltijden o.a. Buiten eten
Aanbieden van versnaperingen, wanneer het kon en mocht.
Workshops doorontwikkeld
Huiswerkbegeleiding.
Seizoensgebonden decoraties gerealiseerd
Stiltemomenten in de kerk op donderdag ochtend.
School moestuintjes project voortgezet.
Kinderkerstfeest in verband met corona anders vormgegeven
Kadobibliotheek voortgezet
Kadowinkel doorontwikkeld
Verbinding:
Ontmoeting (met in achtneming van 1,5, meter) aan de picknicktafels.
Voortzetting beheer, social media, de website en de nieuwsbrieven.

