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JAARVERSLAG  2021 

 
Het bestuur van stichting 't Zumpke bestaat o.a. uit afgevaardigden van vaste huurders.  
In 2021 waren er 3 organisaties vertegenwoordigd.  
 
Voorzitter:   J.H. Oosterveen  
Secretaris    E. Smit namens buurtver. Reggestraat-Zuid 
Penningmeester:   G. Eertink namens de Fotoclub               
Alg. adjunct/2e vz:               H. Welink  
Leden:     G. Spijker namens  de EHBO  
       E. Hospers  
        
Ondersteuning/advisering:   H. Rietberg-Wesselink, coördinator. 
 
Het personeel bestond in 2021 uit 3 parttime medewerksters. Mevr. H. Rietberg zorgde voor de 
algehele coördinatie, administratie, planning, verhuurbeleid, boekhouding en aanvullende 
servicetaken, Mevr. L. Wolters vervulde huishoudelijke taken, Mevr. H. Stam droeg 
verantwoordelijkheid voor beheers- en servicetaken.  In verband met de financiële en 
organisatorische consequenties van de corona-maatregelen had de coördinator in 2020 uren 
ingeleverd. Tot 1 september 2021, toen het Activiteitencentrum weer volledig open kon,  is ze dat 
blijven doen, daarna zijn de ingeleverde uren in overleg naar mevrouw Stam gegaan. Mevrouw 
Rietberg had namelijk aangegeven de ingeleverde uren niet terug te willen hebben en haar 
dienstverband per 1 januari 2022 te willen beëindigen in verband met een verhuizing naar Markelo.   
Ook mevrouw Wolters gaf aan dat zij per 1 januari 2022 haar dienstverband wilde beëindigen 
omdat ze haar  werkzaamheden niet meer goed kon combineren met een andere baan. Na goed 
overleg met alle betrokkenen, werd besloten dat mevrouw Stam per 1 januari 2022 de taken van 
mevrouw Rietberg er bij zou overnemen en dat voor mevrouw Wolters een nieuwe medewerkster 
zou worden gezocht. Die werd gevonden in de persoon van mevrouw C. Romney. Mevrouw 
Wolters en Rietberg hebben aangegeven als vrijwilligers het Activiteitencentrum te willen blijven 
ondersteunen als dat nodig is. De drie parttime medewerksters werkten tot 1 september samen 15 
uren in de week, na 1 september kwam het werk weer op het oude niveau uit van 18 uren. Voor 
klussen/technische taken worden vrijwilligers ingeschakeld met een wettelijk toegestane 
onkostenvergoeding. In 2021  is er geen ziekteverzuim geweest. Op regelmatige basis is er 
werkoverleg geweest tussen de medewerksters. In de lastige coronaperiode kon er toch op een 
zeer prettige, constructieve wijze met elkaar worden samen gewerkt.  
 
Het bestuur van stichting ’t Zumpke is in het jaar 2021 voor een algemene vergadering 2 keer 
bijeen geweest. In verband met de corona-maatregelen was het niet mogelijk om vaker bij elkaar 
te komen. Via mail, app, telefoon etc. is er regelmatig overleg geweest tussen het bestuur en de 
coördinator over het beleid, beheer, verhuur, financiën, lopende zaken, ontwikkelingen en 
activiteiten. Ook de gang van zaken rondom de corona-maatregelen was een veelvuldig thema van 
gesprek. Het spreekt vanzelf dat de maatregelen een behoorlijke impact hadden op de dagelijkse 
gang van zaken van het centrum.  
     
De kascommissie is 10 mei 2021 bijeen geweest, waarbij het financiële jaaroverzicht werd goed 
gekeurd en voor akkoord getekend.  
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Helaas was er in verband met de coronamaatregelen geen bijeenkomst waar het door de 
kascommissie goedgekeurde financiële overzicht, alsmede het Jaarverslag 2020 ter inzage lag en 
de organisaties wensen kenbaar konden maken. Het jaarverslag is iedereen toegestuurd en er 
was de mogelijkheid wensen en informatie over de jaarcijfers te bespreken met de coördinator. 
Ook in 2021 is erop regelmatige basis overleg geweest met de organisaties over de 
mogelijkheden, onmogelijkheden, voorwaarden en richtlijnen ten aanzien van het gebruik van het 
centrum rondom Covid-19. De veranderende richtlijnen leidden soms tot onbegrip, discussies en 
teleurstellingen bij leden van de verschillende groepen. Toch was het altijd mogelijk om met elkaar 
te overleggen en vervolgens de regels te hanteren en handhaven.  
 
 
 
Financiën 
Dankzij minder personeelsuren, de subsidie van de gemeente en het uitstellen van een aantal 
geplande investeringen, kon 2021 zonder grote verliezen worden afgesloten. Het eigen vermogen 
daalde, maar dat had ook te  maken met afschrijvingen op keuken en meubilair. De liquiditeit blijft 
op peil. Voor  2021 stonden een aantal investeringen gepland, die zijn doorgeschoven. Echter, een 
10 jaar oude laptop was echt aan vervanging toe en is met een nieuw programma aangeschaft. De 
vervanging van de oude (TL) verlichting in de ruimten wordt opnieuw doorgeschoven. Helaas werd 
de jaarlijkse aanvraag teruggave energiebelasting in 2021 afgewezen door de belastingdienst in 
verband met de door corona veranderende verhouding in de soort lessen. Tegen deze beslissing 
is beroep aangetekend. In 2022 zal duidelijk worden of dit beroep succesvol was.  
 
Het spreekt vanzelf dat de opbrengsten ver onder die van 2019 en ook onder 2020 liggen.                
Dit heeft alles te maken met de corona-maatregelen. Een groot deel van het jaar is het centrum 
beperkt open  of gesloten geweest. Vlak voor de zomervakantie konden gelukkig in eerste 
instantie een beperkt aantal groepen weer aan de slag. Wat waren de jongeren blij met het weer 
opstarten van de muzieklessen. We merkten bij een aantal lunches in de zomervakantie dat vele 
ouderen met smart hadden uitgekeken naar dit soort momenten van ontmoeting. In 
augustus/september startte het overgrote deel van de groepen weer op. Het was overduidelijk 
merkbaar dat velen de gang naar het centrum ontzettend hadden gemist. Er was blijdschap, 
ontroering en voorzichtig optimisme. Wat was het een teleurstelling toen vlak voor de kerst het 
centrum toch weer op slot moest. De SME is haar werk vanuit het centrum blijven doen. Zij is de 
maaltijdverzorging blijven voorzetten als onmisbare voorziening voor kwetsbaren. In het najaar 
werden zij beloond met de Overijsselse Vrijwilligersprijs. Zéér verdiend en we zijn trots dat we met 
hen samen mogen werken om deze onmisbare voorziening in stand te houden.  
De gemeente Wierden heeft bepaald dat feestjes in persoonlijke sfeer zich moeten beperken tot 6x 
per jaar. Het Activiteitencentrum is dit aantal niet te boven gegaan en ambieert dat ook niet; het 
Activiteitencentrum is er niet op ingericht en heeft ook de voorzieningen er niet voor.  
 
Zoals aangegeven, had de coördinator uren ingeleverd. Tot 1 september werden er 15 uren per 
week ingezet en na 1 september waren er dat 18 om het Activiteitencentrum te laten functioneren 
voor 7 dagen in de week (schoonmaak en controle, beheer, administratie, boekhouding, 
coördinatie). Hoewel een aantal werkzaamheden waren vervallen i.v.m. corona, was juist nu extra 
schoonmaak en controle aan de orde.    
 
De stijging van de energieprijzen baren het bestuur zorgen; doordat het gebouw een groot deel 
van het jaar beperkt open was, is het een en ander aan kosten beperkt gebleven. Echter, als we 
weer volledig op kunnen starten zal het slecht geïsoleerde gebouw energie “vreten”. Het bestuur 
zal in overleg gaan met de gemeente om te zien of er reële opties zijn om de isolatie van het 
gebouw te verbeteren.  
 
Ook als de coronamaatregelen worden versoepeld, blijft het de intentie van het bestuur om 
prijsverhogingen te beperken tot een minimum om er voor te zorgen dat de financiële drempel om 
gebruik te maken van het Activiteitencentrum, zo laag mogelijk blijft.  
 
Algemene zaken, onderhoud en beheer. 
Er zijn in dit centrum personen opgeleid met de kwalificatie sociale hygiëne en barvrijwilliger. De 
update reanimatie was niet mogelijk; zo gauw het kan, zal dit worden opgepakt.   
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Er is 1 persoon met een BHV opleiding en 1 met volledige EHBO.  
Naast de statuten is er een huishoudelijk reglement, een ORP (ontruimingsplan) en is er een 
Risico & Inventarisatie overzicht en een reglement voor bargebruik. 
 
Ter promotie van de activiteiten en het verhuren van het centrum worden regelmatig door de 
organisaties en door de coördinator berichtgeving gedaan via de kranten, via Enters Nieuws en 
door middel van de website. Op Enters Nieuws is het Activiteitencentrum vertegenwoordigd door 
een banner.  
 
Vrijwilligers zijn WA verzekerd via de gemeente Wierden. De medewerksters zijn via stichting 
Activiteitencentrum ’t Zumpke voor WA en ongevallen verzekerd. Daarnaast is er een 
loonsomverzekering afgesloten. Er is een inboedel- en brandverzekering. Er zijn met de gemeente 
Wierden afspraken over een gebruikersovereenkomst, vergunning voor drank- en horeca en een 
jaarlijkse controle voor brand en veiligheid. Tijdens de afgelopen controle door de brandweer zijn 
er geen bijzonderheden aangetroffen. De firma Ansul controleert jaarlijks de brandblussers e.d. Er 
is een sleutelplan in werking om het beheer op een goede en efficiënte manier te laten verlopen. 
Het is voor de medewerksters duidelijk wie er een sleutel heeft en sleuteldragers weten wat hun 
rechten en plichten zijn.   
                                       
Ook in 2021 is er op een open en zeer constructieve wijze samengewerkt met de gemeente om 
het gebouw zo goed mogelijk te beheren en te onderhouden. Na een grote stroomstoring 
veroorzaakt door Enexis, is samen met de heer Schonewille ervoor gezorgd dat e.e.a. weer zo 
snel mogelijk operationeel werd. De kosten daarvan konden bij Enexis worden gedeclareerd. De 
oude electra en cv-leidingen blijven een punt van zorg voor het centrum en de gemeente Wierden. 
Wij zeggen met name de heer E. Schonewille, alsmede zijn teamleden,  grote dank voor hun inzet 
en betrokkenheid.  
 
 
 
Vaste en incidentele huurders in 2021 
Tiedverdrief in Vrieje Tied met verschillende kook- en creativiteitsactiviteiten/workshops, quiltclub 
de Zumpkepitters, creatief bewegen ouderen, bloemschikken  en Fotoclub Tiedverdrief. 
Kaliber Kunstenschool met: pianolessen, trompet, dwarsfluit, keyboard, gitaar, Muziek 1,2,3, 
De Welle:  Eatn met mekaa 
EHBO met een nieuwe cursus, herhalingslessen en AED-cursussen. 
Evenmens 
Chr. Gemeente de Reggestroom 
The  Country Line Dancers Twente 
De  Klup 
Tai Chi 
Volksdansgroep 55+ Enter. 
Food Connect: distributie van warme maaltijden i.s.m. Stichting Maaltijdvoorziening Enter 
De Zonnebloem Enter 
Partou – peutergym 
Bewegen voor ouderen 
 
Helaas werd het in de loop van 2021 duidelijk dat de activiteiten van de Volksdansgroep niet zullen 
worden kunnen gecontinueerd in verband met het afhaken van leden die te maken kregen met 
lichamelijk ongemakken. De Tai Chi leraar kreeg te maken met een zeer ernstige ziekte. Hij zal 
niet terug komen. Er is inmiddels iemand gevonden die, als corona het toelaat, de lessen weer zou 
willen gaan oppakken.  
 
 
Bijzondere activiteiten met ondersteuning vanuit Activiteitencentrum 't Zumpke in 2021: 
In verband met de coronabeperkingen zijn er in 2021 geen bijzondere activiteiten ontplooid. 
 
Terug- en vooruitblik 
Het bestuur en de medewerksters van het Activiteitencentrum kijken net als velen terug op 2021 
als opnieuw een bijzonder jaar. We werden geconfronteerd met een virus dat een grote impact had 



 4 

op het sociaal, cultureel en pedagogisch werk. Velen die het activiteitencentrum bezoeken voor het 
broodnodige contact en het uitoefenen van een activiteit, konden we helaas niet ontvangen. Net 
als in 2021 hebben we met de verschillende groepen contact gehouden via telefoon, appgroepen, 
een kaartje of een filmpje. Wij merkten dat het regelmatig onderhouden van de contacten er aan 
bijdroeg dat we vrij eenvoudig weer konden opstarten toen het weer mocht. We wisten wat er 
speelde bij de verschillende groepen en we waren niet van elkaar “vervreemd”. Zoals een 
bezoeker opmerkte: “het is weer als vanouds”. We zijn dankbaar dat de groepen hun weg weer 
vonden naar het centrum. Het bestuur hoopt dat in 2022 het coronavirus inderdaad, zoals men 
hoopt en verwacht, over gaat in een soort griepvirus en we de broodnodige activiteiten voor velen 
weer kunnen laten plaatsvinden en een ieder op  een laagdrempelige (financiële) wijze gebruik 
kunnen laten maken van het Activiteitencentrum.  
 
Op het gebied van sociaal, cultureel en educatief werk is er het streven dit centrum gezamenlijk 
met alle organisaties in stand te houden en activiteiten te blijven stimuleren en organiseren. 
Daarbij is een subsidiebijdrage van de Gemeente Wierden en waardering voor de werkzaamheden 
in dit centrum onontbeerlijk. Zonder de vrijwillige ondersteuning van, en samenwerking met, de 
organisaties die huurder zijn, kan het e.e.a. niet tot stand gebracht worden.  
Het bestuur van Stichting Activiteitencentrum ’t Zumpke blijft kijken naar meer samenwerking via 
de gemeente Wierden met mogelijk andere organisaties.  
Het doel is om volgens de richtlijnen van de statuten het Activiteitencentrum ’t Zumpke op een 
verantwoorde wijze operationeel te houden voor Enter en omgeving.  
 
 
 
 
Enter,  25 januari 2022 
Bestuur St. Activiteitencentrum ‘t Zumpke 


