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Verslagjaar 2016 

 

 

1. Ontwikkelingen  

 

Kansen 

In 2015 heeft de wijkraad het thema Zorgzame Wijk opgepakt en is een projectgroep aan de slag 

gegaan met de uitwerking ervan. Dit heeft geresulteerd in een drukbezochte wijkavond, begin 

oktober 2015 in Perron 3. In workshops is aandacht besteed aan de thema's mantelzorg, burenhulp, 

vrijwillige hulp, contactmogelijkheden in de wijk en zorgcoöperatie. Conclusie was dat elkaar 

kennen in de wijk een belangrijke voorwaarde was om elkaar ook te kunnen helpen. Om die reden 

is prioriteit gegeven aan het creëren van een plek in de wijk, waar wijkbewoners elkaar 

laagdrempelig en activiteitsgericht kunnen ontmoeten. Aan zo'n plek met activiteiten kon ook 

ondersteuning van zorgvragen gekoppeld gaan worden.  

HUB Noord-Brabant bleek bereid voor dit doel aan de locatie Sportlaan in Rosmalen twee lokalen 

met een eigen ingang ter beschikking te stellen.  

De projectgroep heeft vervolgens een projectplan geschreven. Op basis van dit plan is in het 

voorjaar van 2015 aan de gemeente een subsidie gevraagd uit het M.I.F., voor een periode van drie 

jaar. In augustus 2015 is deze subsidie toegekend. 

In oktober 2015 is de ontmoetingsplek voor de wijk onder de naam “Bij Bomans” met een Open 

Huis van start gegaan. Hierbij was ook wethouder Kagie aanwezig, die bij die gelegenheid het 

wijkraadbestuur een voucher heeft overhandigd voor ondersteuning van het project door de Kamer 

van DOEN. 

In de periode hierna hebben een viertal consultaties van wijkbewoners plaatsgevonden die hiervoor 

buurtgewijs waren uitgenodigd. Deze buurtavonden hebben geleid tot groepjes wijkbewoners die op 

basis van eigen interesse voor elkaar en andere wijkbewoners activiteiten wilden gaan organiseren. 

Sindsdien wordt dit programma verder gerealiseerd en vormgegeven. Op dit moment nemen 

wekelijks gemiddeld 120 mensen aan de activiteiten deel. 

Concrete informatie over de droom en opzet van Bij Bomans, het projectplan, de 

subsidiebeschikking, de buurtavonden en het actuele activiteitenprogramma vindt u op 

www.wijkmolenhoek.nl onder de tabbladen 'Zorgzame Wijk' en 'Bij Bomans'. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen binnen het project Zorgzame wijk/Bij Bomans heeft het 

wijkraadbestuur gereflecteerd over de doelen en de verantwoordelijkheden van de wijkraad in dit 

opzicht. 

 

 

http://www.wijkmolenhoek.nl/
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In de statuten zijn als doelen van de wijkraad Molenhoek beschreven: het behartigen van de 

belangen van de wijk Molenhoek in het overleg met gemeente en/of andere (overheids)instellingen 

en fungeren als intermediair tussen gemeentebestuur en de wijkbewoners als collectief. 

De wijkraad wil hier als doel aan toevoegen: het bevorderen van de sociale infrastructuur, interactie 

en cohesie binnen de wijk, als voorwaarde voor het realiseren van meer welzijn en meer 

maatschappelijke zorg voor en door wijkbewoners. 

Bij Bomans is het instrument dat de wijkraad ter realisering van dit doel wil inzetten. Met Bij Bomans 

creëert de wijkraad een fysieke plek in de wijk, van waaruit wijkbewoners voor elkaar voor dit doel 

relevante activiteiten kunnen organiseren. 

De wijkraad wil echter alleen de mogelijkheid tot het organiseren van sociale activiteiten faciliteren. 

Ze organiseert deze zelf niet. Activiteiten komen enkel tot stand als het draagvlak ervoor onder 

wijkbewoners zo groot is, dat deze die zelf willen organiseren. Dit bevordert een actieve opstelling 

van wijkbewoners zelf bij het bevorderen van meer sociale interactie en cohesie in de wijk. 

De wijkraad zorgt voor adequate regelingen en verzekeringen, bewaakt de nakoming van het 

afgesproken beleid en stelt zijn communicatiemiddelen ter beschikking.    

Het dagelijks beheer is in handen van een projectgroep.   

Bij Bomans wordt gefinancierd door subsidies (op dit moment van de gemeente en het 

Oranjefonds), door sponsorbijdragen van bedrijven uit de wijk en door deelnemersbijdragen. 

Bedreigingen 

Het succes van het uitbouwen van de sociale interactie en cohesie in de wijk wordt in belangrijke 

mate gedragen door het bestaan van "Bij Bomans" als fysieke plek in de wijk waar wijkbewoners 

elkaar ontmoeten en activiteiten voor en met elkaar kunnen organiseren. Deze fysieke plek is echter 

kwetsbaar. 

In december jl heeft de directie van HUB Noord-Brabant aan de wijkraad laten weten dat de school 

in het aankomende schooljaar de twee lokalen die de wijkraad van hen huurt, hoogstwaarschijnlijk 

weer zelf moet gaan gebruiken. Hieraan ligt ten grondslag dat het aantal nieuwe leerlingen dat zich 

inschrijft voor de school, het normale verwachtingspatroon ver overtreft. 

In dit scenario kan en zal de school de huur met ingang van 1 juli 2017 opzeggen. 

 

Wijkbewoners en de wijkraad zullen zich ervoor inzetten om in het komende halfjaar een andere 

locatie voor "Bij Bomans" te gaan realiseren.  

Indien dit onverhoopt niet zou lukken, zal "Bij Bomans" als zodanig ophouden te bestaan en zal de 

wijkraad zijn ambities in het sociale domein navenant moeten bijstellen.   

 

 

2. De begin 2016 gestarte nieuwe activiteiten 

 

In aanvulling op de activiteiten die in het eerste verantwoordingsverslag zijn genoemd, zijn in 2016 

de volgende nieuwe activiteiten gestart. 

 Kaartmiddag op de maandag 

Op de maandagmiddag komt een groep van gemiddeld 8 personen bij elkaar om te rikken. 

Deze activiteit wordt begeleid door 2 gastmensen. 

 Zanggroep op de woensdagochtend  

Op de woensdagochtend komt een groep van 15 tot 20 personen bij elkaar om te zingen. De 

begeleiding is in handen van een zangdocente en een pianiste, beiden wonend in de wijk.  

 

 



‘Bij Bomans’ is onderdeel van het project ‘Zorgzame wijk’, een initiatief van wijkraad Molenhoek     3 

 Bridgegroep op de woensdagavond 

Op de woensdagavond komt wekelijks een groep van 8 personen bij elkaar voor een 

bridgecursus. De begeleiding is in handen van een bridgedocent. 

 Open inloop op donderdagmiddag  

Op de donderdagmiddag is, naast de maandagmorgen, een tweede inloopmoment gekomen 

waarbij buurtbewoners binnen kunnen lopen en zich met elkaar kunnen onderhouden. De 

begeleiding is in handen van 2 gastmensen.  

 Een leesgroep 

Begin 2016 is een leesgroep van 9 personen gestart die één maal per maand bij elkaar komt 

om gezamenlijk een boek te bespreken. De coördinatie is in handen van een van de 

deelnemers. 

 Een film- en theatergroep 

Een groep van ongeveer 12 leden is gestart als film- en theatergroep. De leden van deze 

groep maken afspraken over het gezamenlijk bezoeken van theater en bioscoop. Daarnaast 

organiseert de groep één keer per maand een filmavond in Bij Bomans, waaraan ook andere 

wijkbewoners deelnemen. 

 Een kookgroep  

Er is een groep van ongeveer 15 personen is gestart als kookgroep met de bedoeling te 

gaan koken en een maaltijd te gaan serveren voor buurtgenoten die alleenstaand of 

anderszins hulpbehoevend zijn. Met subsidie van het Oranje Fonds kon een keuken 

aangeschaft worden. In 2016 heeft de groep zich vooral bezig gehouden met de 

voorbereiding en organisatie, het aanschaffen van keukengerei en het oefenen in het samen 

koken. Begin december 2016 is de keuken in Bij Bomans geïnstalleerd. 

 Een fietsgroep 

Een groep van ongeveer 12 belangstellenden organiseert maandelijks een fietstocht in de 

omgeving van Rosmalen. De organisatie is in handen van een van de leden. Andere 

wijkbewoners zijn ook welkom om mee te fietsen. 

 Een lezingengroep 

Begin 2016 is een werkgroep lezingen gestart met het doel maandelijks een lezing te 

organiseren. Buurtgenoten met een interessante hobby of werkervaring worden uitgenodigd 

een lezing of presentatie over hun hobby of werk te geven. Gedurende het jaar heeft de 

werkgroep een achttal lezingen georganiseerd. De lezingen worden druk bezocht, door 

gemiddeld ongeveer 50 personen. Een lezing over Jeroen Bosch was een topper met 

ongeveer 75 bezoekers.   

 Een 80+ groep 

Vanuit een viertal aanliggende straten binnen de wijk heeft een aantal ouderen (80+) het 

initiatief genomen om een eigen groep te organiseren. Het idee daarbij was dat je als 80-

plusser veel meer hebt aan contacten in de eigen straat dan aan contacten met ouderen uit 

de verdere wijk of dorp. Als je ouderen uit de naaste omgeving kent, kun je bij problemen 

makkelijker een beroep op hen doen. Deze groep komt één maal per maand bijeen voor een 

overleg met een gezellig samenzijn. 

 

Naast deze nieuwe activiteiten is de open koffieochtend op de maandag, die al in 2015 gestart was, 

een groot succes gebleken. Wekelijks bezoeken 10 – 15 wijkbewoners deze koffieochtend. Om 

gezellig koffie te drinken, lief en leed met elkaar te delen of een spelletje te spelen. Daarbij gaat het 

om een groep vaste bezoekers aangevuld met incidentele bezoekers. 

Ook de wekelijkse wandelgroep mag zich in een warme belangstelling blijven verheugen. 
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3. De organisatie van Bij Bomans 

 

Bij Bomans kent de volgende structuur: 

 Een Projectgroep 

In de projectgroep, die bestaat uit de groep vrijwilligers van het eerste uur, worden de 

belangrijke besluiten genomen en afspraken gemaakt over de uitvoering daarvan. Dit 

gebeurt in de vorm van werkgroepen. 

 werkgroep Activiteiten 

   De werkgroep activiteiten ondersteunt het goede verloop van de activiteiten. 

 werkgroep Organisatie en Financiën (O&F) 

Deze werkgroep beheert de organisatie en financiën van Bij Bomans en fungeert in de   

praktijk als een soort dagelijks bestuur. 

 werkgroep PR en Communicatie 

Gezien het feit dat Bij Bomans een initiatief is van de Wijkraad Molenhoek is al snel in 

2016 besloten om als werkgroep op te gaan in de werkgroep PR/Communicatie van de 

Wijkraad Molenhoek. 

 Een groep gastmensen 

In dit jaar is de groep wijkbewoners die zich beschikbaar heeft gesteld als gastvrouw of-

heer, uitgebreid tot een twintigtal mensen. De gastmensen begeleiden de inloopmomenten 

en daarnaast ook de activiteiten die veel publiek trekken, bijvoorbeeld de lezingen. Ook 

zorgen zij ervoor dat de lokalen er schoon, netjes en gezellig uitzien. Zij regelen zelf de 

roostering van hun inzet en zorgen bij verhindering zelf voor vervanging. 

 

4. Belangrijke thema’s in 2016 

 

In 2016 is er binnen de verschillende werkgroepen van Bij Bomans extra aandacht besteed aan de 

volgende thema’s: 

 Belangrijke thema’s binnen werkgroep O&F 

 De bedrijfsvoering binnen Bij Bomans 

Onder begeleiding van de Kamer van Doen zijn verschillende gesprekken gevoerd over 

de bedrijfsvoering binnen Bij Bomans, vergunningen, aansprakelijkheid en contacten met 

de gemeente ’s-Hertogenbosch. In het verlengde hiervan is contact gezocht met de 

gemeente om duidelijkheid te krijgen over zaken als verzekering, aansprakelijkheid en 

vergunningen. 

 Sponsoring en subsidie 

Bij Bomans krijgt subsidie van de gemeente en het Oranjefonds. Enkele winkels en 

bedrijven uit de wijk Molenhoek zoals de Albert Heijn uit de Molenhoekpassage en 

winkels uit Rosmalen sponsoren Bij Bomans. Verder heeft Bij Bomans mee gedaan aan 

de collecte van het Oranje Fonds, waarbij de helft van de opbrengst voor Bij Bomans 

was. Tot slot heeft Bij Bomans gedurende twee maanden een bus gehad in de Albert 

Heijn waar klanten hun emballagebon in konden deponeren voor Bij Bomans 

 Zorgcoöperatie 

De vraag of Bij Bomans moet uitgroeien tot een zelfstandige Zorgcoöperatie speelt al 

vanaf de oprichting. De discussie hierover is ook in 2016 gevoerd. Vanuit de wijk zijn er 

echter nog geen vragen gesteld om ook in het zorgdomein activiteiten te gaan 

organiseren. Vooralsnog blijft uitbouw van de sociale doelstelling het belangrijkste 

thema. 
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 Publiciteit 

Goed communiceren is ook voor Bij Bomans belangrijk. Middelen daarvoor zijn: 

o de website 

  Hierop worden dagelijks mededelingen over nieuws en activiteiten   

  gedaan. Deze kunnen ook worden doorgezet naar Facebook en Twitter. 

  Actueel houden van agenda en lokaalreservering Bij Bomans. 

o Papieren nieuwsbrief (huis-aan-huis verspreid) 

  Voorafgaand aan een openbare wijkavond, 2x in 2016 (februari en   

  september) 

o Digitale nieuwsbrief  (maandelijks per mail, na aanmelding vooraf)  

    Bevat het actuele nieuws voor de komende maand  

o Posters, flyers, emaillijsten  

   Deze worden ingezet ter promotie van een activiteit. 

  

5. De open dag van 24 september 2016 

De jaarlijkse open dag is gehouden op 24 september, de nationale burendag van het Oranje 

Fonds. Ter gelegenheid van deze open dag heeft de Wijkraad een jeu de boules-baan laten 

aanleggen op het speeltuintje naast Bij Bomans. Deze jeu de boules-baan is op de open dag 

feestelijk geopend en in gebruik genomen. De opening is verricht door wijkbewoner en oud-

wethouder Geert Snijders. Verder is een rommelmarkt gehouden, heeft de zanggroep een 

presentatie gegeven en zijn er voor de jeugd verschillende activiteiten georganiseerd als een 

springkussen, een poppenkastvoorstelling en een poppenbureau. De opkomst was zeer positief. 

Naast de gebruikelijke bezoekers zijn ook weer nieuwe bezoekers kennis komen maken met Bij 

Bomans.  

Op basis van de gevraagde wensen is een nieuwe schilder- en tekengroep en een groep voor 

bloemschikken opgestart.  

Voor de organisatie van deze dag heeft Bij Bomans nog een financiële bijdrage van het Oranje  

Fonds ontvangen. 
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6. Financiën  

 

 

Baten begroot resultaat

opbrengst subsidie gemeente 5.350€              5.350€              

opbrengst consumpties 2.239€              

subsidie oranjefonds 10.054€           

collecte oranjefonds 515€                 

burendag oranjefonds 450€                 

emballageactie AH 322€                 

budget wijkraad 200€                 

kortlopende schuld huur 2015 1.883€              

totaal opbrengsten 5.350€              21.012€           

Lasten begroot resultaat

huur lokalen 2015 1.500€              

huur lokalen 2016 3.500€              3.300€              

abonnements kosten alarm 100€                 

huur tafels en stoelen 300€                 

aanschaf inventaris 300€                 418€                 

verzekeringen 200€                 129€                 

communicatie/PR

website 100€                 

posters/flyers 150€                 135€                 

overige kosten 200€                 219€                 

inrichting administratie 500€                 72€                    

schoonmaakartikelen 39€                    

levensmiddelen 431€                 

kosten activiteiten 755€                 

laptop en printer tlv Oranjefonds 695€                 

TV. Projector, beamer tlv oranjefonds 3.678€              

DVD-speler tlv oranjefonds 94€                    

kasten tlv oranjefonds 428€                 

keuken tlv oranjefonds 4.434€              

folderkast tlv oranjefonds 35€                    

keukengerei oranjefonds 690€                 

kosten burendag 457€                 

totaal lasten 5.350€              17.508€           

exploitatie resultaat -€                       3.504€              



‘Bij Bomans’ is onderdeel van het project ‘Zorgzame wijk’, een initiatief van wijkraad Molenhoek     7 

Toelichting exploitatierekening Bij Bomans 

De subsidie gemeente 2016 voor Bij Bomans is gelijk aan het begrote deel van de subsidie, dat 
voor de periode juli 2015 tot juli 2018 door de gemeente beschikbaar is gesteld. 
De subsidie van het Oranjefonds voor Bij Bomans is gelijk aan de werkelijke kosten, die uit deze 
subsidie gedekt worden. De toegekende subsidie is hoger. De komende maanden zullen naar 
verwachting nog enkele aanschaffingen plaatsvinden. De ruimte hiervoor bedraagt € 946,-. 
Eind februari wordt het totaal financieel overzicht opgemaakt, waarna verantwoording naar het 
Oranjefonds voor 15 maart 2017 plaatsvindt. 

De kortlopende schuld onder de baten is gelijk aan de nog te betalen huur voor de periode 1 juli 
2015 tot 1 januari 2016. Omdat de werkelijke kosten € 1.500,- bedragen ontstaat hierop een 
resultaat van € 383,-.  

De kosten activiteiten betreffen de directe kosten, die door de wijkraad voor eigen rekening zijn 
genomen. Hieronder valt onder meer de agendamodule voor Bij Bomans. 

 

 

Rosmalen, 31 december 2016 

 

Namens het bestuur van de Wijkraad Molenhoek, 

 

 

A. van Vark, voorzitter 


