Jaarverslag 2019

Voorwoord
Beste leden en belangstellenden,
Wij willen graag met dit jaarverslag laten zien waar wij ons als wijkvereniging in het
jaar 2019 mee bezig hebben gehouden. Wij hopen dat u dit kunt waarderen en ons
met uw lidmaatschap blijft ondersteunen.
Door samenwerking met diverse partners in de wijk zoals; ESA, Bewonersplatform
Rijkerswoerd, Jeugdland, Rijnstad, Siza, SintKan en vele anderen, werken wij aan het
behartigen van de belangen van onze leden en bewoners van onze wijk. Dat heeft ook
het afgelopen jaar weer geleid tot verschillende evenementen en activiteiten waarbij
onze plannen voor 2020 nog verder gaan.
De wijkvereniging zal zich dan ook gaan richten op de ontwikkeling van ontmoeting,
beweeg- en speelplein op Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd. Dit naar aanleiding
van de resultaten van een wijk enquête. Hierbij is aangegeven dat de wijkbewoners
behoefte hebben aan een mooie ontmoetingsplek om te bewegen en waar kinderen
kunnen spelen. In 2019 heeft de wijkvereniging hiervoor fondsen geworven. Door
toekenning van deze aanvragen kan het Fitnessplein in 2020 gerealiseerd worden.
Wij zijn de Rabobank, Dullertsstichting, Gemeente Arnhem en de Provincie Gelderland
zeer erkentelijk voor hun bijdrage.
Wij kunnen onze leden nu echt iets gaan bieden en onze plannen om in 2020 meer
leden te gaan werven in gaan zetten.
Ook organisatorisch heeft het bestuur de zaken weer op orde gebracht. In 2020 zal
een nieuwe secretaris benoemd gaan worden. Er worden regelmatig
bestuursvergaderingen gehouden om de activiteiten te coördineren.

In het bestuur zijn actief:

- Dick van Kleef, voorzitter
- vacature, secretaris
- Bea Boor, penningmeester
- Hans Geerlings, ledenadministratie
Adviseur activiteiten: Henriëtte Verhoeven (Jeugdland)

Financiën
Zoals elk jaar wordt ook nu weer ondervonden dat de gemeente de forse uitbreiding
van activiteiten niet geheel financieel wil ondersteunen.
Gelukkig beseft het Bewonersplatform Rijkerswoerd het belang van deze activiteiten
en heeft zij het afgelopen jaar opnieuw voor ons fors in de buidel getast, waarvoor wij
het bewonersplatform van harte willen bedanken.

Wijkactieplan
Het bestuur van de wijkvereniging heeft mede bijgedragen aan de totstandkoming
van het nieuwe Wijkactieplan en zal tevens ondersteuning bieden aan de actiepunten
die op het terrein van de wijkvereniging liggen.
1. Realiseer een aanbod van culturele, creatieve en kunstzinnige activiteiten. Besteed
aandacht aan amateur en professionele kunst, presentaties en evenementen.
2. Besteed aandacht aan vergrijzende ouderen en hun activiteiten en voorzieningen.
Denk aan inloopmomenten met workshop en bewegen.
3. Wijkbewoners gaan naar het Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd om elkaar te
ontmoeten, te bewegen en te spelen.
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Doelgroepen
Op dit moment zijn wij samen met B & A groep Doeners en Denkers in het sociale
domein actief in het organiseren van een aanbod voor ouderen en mensen met een
beperking, er wordt op maandagmiddag een wekelijkse inloop georganiseerd met een
beweegaanbod en workshops op Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd. De Provincie
Gelderland (Leefbaar in wijken) heeft hiervoor een subsidie verstrekt.
Voor alle leeftijden organiseren wij met Jeugdland en voetbalvereniging ESA
evenementen als Koningsdag een wijkdag en de intocht van Sinterklaas. Via de
werkgroep Kunst en Cultuur was er weer een Sprookjesfestival in de herfstvakantie
met ongeveer 100 kinderen op Boerderijcafé De Hooijmaat. Ook Boot in de Sloot was
wederom een groot succes.
De wandel 4-daagse voor alle (school)kinderen van Rijkerswoerd was ook dit jaar een
succesvol evenement waarvoor wij de organisatie en alle vrijwilligers van harte willen
bedanken voor hun inzet.

Contributie
Ook voor 2020 blijft de hoogte van het lidmaatschapsgeld hetzelfde als voor 2019 en
bedraagt:
- gezinslidmaatschap € 10,00 per kalenderjaar;
- 65+ € 7,50 per kalenderjaar;
- alleenstaand(e ouder) € 7,50 per kalenderjaar.
Doelstelling:
Het bestuur is van plan actiever nieuwe leden te gaan werven en bestaande leden
meer voordelen te bieden door kortingen op activiteiten te geven. Daarnaast gerichte
toezending van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor activiteiten.
Wij willen daarmee het lidmaatschap aantrekkelijker maken en daarmee tevens de
uitbreiding van activiteiten financieel ondersteunen. Onze indruk is dat wij op dit
moment naast de organisatie van een aantal evenementen door middel van de
ontmoetingsplek op Sport- en Wijkcentrum Rijkerswoerd, meer kunnen bieden.
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Activiteitenverslag
Wijkblad Het Woerdje

Ook dit jaar is Het Woerdje volledig in A4-formaat en
volledig in kleur uitgebracht. Wij kunnen stellen dat dit een
groot succes is. De redactie is steeds weer in staat uit de
brei van ingezonden advertenties en artikelen een
interessante en leesbare wijkkrant te maken. Het blad
heeft een goede uitstraling gekregen en nodigt uit tot
lezen. De krant wordt in een oplage van meer dan 5000
stuks verspreid.
Om Het Woerdje bij u op de deurmat te krijgen, zijn elke
keer 25 tot 30 vrijwilligers voor u bezig met advertenties,
redactiewerk, vormgeving, administratie, bezorging, etc.
Wij willen hierbij een groot compliment maken aan de
redactie van het wijkblad.

Avondvierdaagse Rijkerswoerd
Met een vernieuwde werkgroep is de
tocht ook dit jaar succesvol verlopen.
De start is in het Sport- en
Wijkcentrum Rijkerswoerd.
De tweede week van juni is de vaste
week voor de Avondvierdaagse
Rijkerswoerd. Dit jaar was de 20e keer
dat de avondvierdaagse is gehouden.
Er deden ongeveer 500 wandelaars
aan mee. Op vrijdag, de laatste
wandeldag, was de Muziekband
aanwezig voor het slot van de tocht
van de Playground naar het Sport- en
Wijkcentrum Rijkerswoerd.

Koningsdag 2019

Op vrijdag 27 april was het op en rond het Winkelcentrum Rijkerswoerd enorm
gezellig er kwamen veel mensen op af. De wijk Rijkerswoerd was geheel uitgelopen.
Er werden veel activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Dankzij de samenwerking
tussen de wijkvereniging, Jeugdland, winkeliersvereniging en voetbalvereniging ESA
werd er een uitgebreid programma samengesteld waaraan ook Rijnstad een mooie
bijdrage leverde. Het programma bestond uit o.a. fietsen tegen de klok, luchtkussen,
speedcheck, pannavoetbal, boksbal, klimtoren, ballenbad, duiven schieten,
kruisboogschieten, wervelwind, kiddy rides, enveloppenspel en nog veel meer. Ook
waren de scouts met een informatiestand en allerlei activiteiten actief.
Voor de kinderen was er een kleedjesmarkt. Oude spulletjes waar men niets meer
mee doet konden verkocht worden. De deelname hieraan was gratis.
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Sinterklaasintocht

Ook dit jaar organiseerde de wijkvereniging in samenwerking met de
winkeliersvereniging en DeSintKan een intocht voor Sinterklaas. Er is gekozen voor
een kortere wandelroute van het winkelcentrum naar Sport- en Wijkcentrum
Rijkerswoerd, dit uit oogpunt van veiligheid voor de deelnemertjes en hierdoor kon
veel meer tijd besteedt worden aan het bezoek van Sinterklaas aan de verschillende
winkeliers. In het Sport- en Wijkcentrum was een ontvangst met een gezellig
programma waar de kinderen na
afloop op de foto konden met
Sinterklaas. Er deden honderden
kinderen mee, deze activiteit was
zeer geslaagd.

Kinderactiviteiten

De wijkvereniging organiseert naast
de evenementen die gericht zijn op
ouders en kinderen ook aparte
kinderactiviteiten in samenwerking
met Jeugdland en Rijnstad. Er
wordt bekeken welk programma
hier het beste bij past.

Media

Naast de wijkkrant heeft Rijkerswoerd een website www.rijkerswoerd.info een digitale
muurkrant en een facebookpagina. Van deze media wordt actief gebruik gemaakt en
de wijkvereniging heeft een duidelijk stempel gezet via onze werkgroep om de
communicatie in de wijk te verbeteren.
Om de website nog attractiever te maken
waren de plannen om met WijkTV
videofilmpjes op de website en dergelijke te
plaatsen, echter door omstandigheden zijn de
vrijwilligers gestopt en is dit plan tijdelijk
stopgezet. Wij zijn dan ook op zoek naar
vrijwilligers die hierin voor de wijk
Rijkerswoerd iets kunnen betekenen.
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Financieel verslag
Overzicht van activiteiten 2019
Activiteit

Uitgaven

Inkomsten

Het Woerdje

€

18.208

€

7.365

Avondvierdaagse

€

2.108

€

1.382

Koningsdag

€

3.138

€

2.850

Inloop

€

8.261

€

5.250

Sinterklaasintocht

€

2.289

€

1.825

Bingo

€

0

€

49

Organisatiekosten

€

3.364

€

0

Contributie / rente / e.d.

€

0

€

361
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Nawoord
Rijkerswoerd is wakker geworden!
Het ziet er goed uit in onze wijk. Het bruist weer van de activiteiten en ideeën.
Sommige bewoners zijn ook zelf activiteiten gaan organiseren. Het Halloweenfeest is
een groot succes geworden. Ook op het Sprookjesfestival waren ruim 80 kinderen uit
de wijk ‘heks of tovenaar’.
Bij verschillende accommodaties in onze wijk worden activiteiten georganiseerd; de
Korenmaat/Hooijmaat, het Activiteitencentrum Siza en Sport- en Wijkcentrum
Rijkerswoerd. De verbindingen die zijn gelegd met
de verschillende organisaties werpen hun vruchten
af. In het wijkactieplan is een belangrijk onderdeel
opgenomen waaraan de wijkvereniging wil
bijdragen; ‘realiseer een aanbod van culturele,
creatieve en kunstzinnige activiteiten, presentaties
en evenementen voor ouderen en kinderen’.
Communicatie is een aandachtspunt. Een
werkgroep is bezig te kijken hoe en op welke
punten wij dit kunnen verbeteren.
De wijk is door de sportpas van
Bewegeninarnhem.nl ook fysiek in beweging
gekomen. Voor een laag bedrag kan men aan
verschillende beweegmomenten meedoen,
Gelrepashouders krijgen zelfs 50% korting.
Onbeperkt sporten en kiezen uit 20 verschillende
beweegmomenten, brengt de wijk verder in
beweging. Voor onze jeugd is de playground, net
buiten het winkelcentrum, gerealiseerd waar ze kunnen voetballen, handballen of
basketballen en waar ze elkaar kunnen ontmoeten.
Hopelijk kan de ontmoetingsplek waar men kan bewegen, kinderen kunnen spelen en
wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten in 2020 vorm gaan krijgen. Ook plannen voor
een aantrekkelijke plek op het Sport- en Wijkcentrum krijgt steeds meer vorm en zal
hopelijk ook worden gerealiseerd. Er wordt een plek gerealiseerd binnen en buiten
waar wijkbewoners zich thuis voelen.
Bestuurlijk ziet het er weer goed uit, wij verwachten in 2020 een voltallig bestuur te
kunnen presenteren en wordt er gekeken naar een fusie tussen de Wijkvereniging en
het Bewonersplatform waarbij de subsidiegelden beter verdeeld kunnen worden over
de verschillende activiteiten en er één communicatiestroom richting bewoners zal
komen. Deze nieuwe vorm gaat wellicht “Wijkplatform” heten.
Rijkerswoerd gaat steeds beter!
Namens het bestuur,
Dick van Kleef, voorzitter
Juli 2020
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Met dank aan:
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