Jaarverslag 2020 van de s ch ng wijkcentrum Bakermat
1. Vanaf de oprich ng begin 2020 bestaat het bestuur uit de volgende personen: Fred
Hammerstein (voorzi er), Roelie van Rossem-Broos, secretaris, Han Haarsma,
penningmeester, Barend Frederiks, lid, en René Muller, lid. Het bestuur is veelvuldig
bijeengekomen hetzij fysiek, hetzij via Team.
2. Een van de doelstellingen die moest worden vervuld was de verwerving van de
Diaconnessenkerk. Dit hee veel voeten in aarde gehad. Gelukkig is de gemeente Arnhem
bereid gebleken de kerk te kopen als huisves ng voor het wijkcentrum. De
koopovereenkomst is pas in oktober 2020 gesloten. Veel jd is besteed aan besprekingen
over een huurcontract in verband met een goede verdeling van de kosten over s ch ng en
gemeente.
3. Het bestuur hee in de loop van 2020 een bedrijfsplan ontwikkeld. Daarin zijn de
doelstellingen van de s ch ng opgenomen met een nancieel kader. Het accent ligt op het
ontwikkelen van ac viteiten voor en door wijkbewoners. Centraal staat een huiskamer voor
de wijk waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Om voldoende geldmiddelen te hebben
voor de exploita e is verhuur van zalen nodig. Hierover is veel overleg geweest, ook met
adviseurs van Prisma, de gemeente en de provincie.
4. Een wijkcentrum kan alleen bestaan als er voldoende vrijwilligers, naast het bestuur,
bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. In de loop van 2020 hee zich een
betrekkelijk groot aantal vrijwilligers aangemeld met uiteenlopende ini a even. Er was een
startbijeenkomst gepland op 13 oktober die is afgeblazen in verband met COVID-19. In
afgeslankte vorm is deze bijeenkomst alsnog gehouden op 4 december. Kort daarna werden
alle ac viteiten onmogelijk door regeringsmaatregelen. Het coronavirus hee het opstarten
van het wijkcentrum erns g gehinderd.
5. Er is mede met hulp van een werkgroep veel aandacht besteed aan kwes es als
onderhoud van het gebouw en plannen voor aanpassingen en verbouwing. Omdat lang
onzeker was of en wanneer het gebouw gebruikt zou kunnen worden als wijkcentrum, is de
concre sering pas laat op gang gekomen.
6. Dit hee mede te maken met het vraagstuk van de geldmiddelen. De gemeente Arnhem
hee enkele substan ële subsidies beschikbaar gesteld en er wordt hard gewerkt aan
fondsenverwerving. De s ch ng hee inmiddels een anbi-status.
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7. Een goede communica e is erg belangrijk. Jos Zwaan hee ons buitengewoon geholpen
met een website. Er is een goed contact met de wijkverenigingen en veelvuldig overleg met
het Team Leefomgeving van de gemeente.

