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1.

Voorwoord

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting De Oude Bieb.
Het jaar 2016 was een belangrijk jaar in de nog jonge geschiedenis van De Oude Bieb. In de
loop van het jaar werd De Oude Bieb van een gemeentelijk project een zelfstandige
stichting. In dit jaarverslag nemen we u mee door dit bijzondere jaar.
Voor het bestuur stond 2016 in het teken van het opzetten en inrichten van de nieuwe
stichting. Voor de medewerkers en vrijwilligers was het dagelijks werk zoals vanouds:
Lewenborgers een plek bieden voor een kop koffie, een praatje, aandacht, gezelligheid of
een zinvolle dagbesteding.
Ontmoeten en verbinden, woorden die bijna clichés geworden zijn. Maar voor onze
medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zijn het levende begrippen. Ze vormen de basis van
De Oude Bieb en ik hoop dat ook dit jaarverslag dat duidelijk maakt.
Voor het bestuur is het de opdracht ontmoeten en verbinden mogelijk te maken, in 2016 en
opnieuw in 2017.
Namens het bestuur van Stichting De Oude Bieb,
Annie Postma, voorzitter
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2.

Inleiding

De Oude Bieb in Lewenborg is in januari 2014 ontstaan vanuit het armoedebeleid van de
gemeente Groningen. Een daaraan voorafgaand project – de Kunst van het Rondkomen –
inventariseerde de behoefte onder bewoners die met heel weinig geld moeten zien rond te
komen. Voorzieningen zijn er genoeg, was het uitgangspunt, maar hoe kunnen we de
groeiende groep minima tegemoet komen?
Veel geïnterviewden wilden graag een plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze
zich niet hoeven te schamen voor hun situatie. Ook gaven mensen aan graag weer dingen
te willen leren.
Zo ontstond een ontmoetingsplek waar mensen tot rust, weer tot zichzelf kunnen komen.
Een huiskamer met een grote stamtafel, waar gastvrouwen en -heren de mensen welkom
heten en waar gratis koffie en thee wordt geschonken. Om van daaruit naar eigen behoefte
en vermogen weer vorm te geven aan hun eigen leven.
De stamtafel neemt een centrale plek in binnen De Oude Bieb. Koffie en thee zijn gratis om
de drempel zo laag mogelijk te houden en de tafel is ruim voorzien van kranten en bladen.
Per dagdeel zijn er twee gastvrouwen/-heren aanwezig om de bezoekers te verwelkomen,
iets in te schenken en om aandachtig te luisteren naar wie zijn verhaal kwijt wil. Van hen
wordt ook gevraagd om oog te hebben voor wie alleen maar wil koffiedrinken en voor wie
misschien zijn verhaal kwijt wil.
Er vindt maandelijks met deze groep een overleg plaats.
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3.

Specifieke activiteiten

Biebshop
De Biebshop is onze kringloopwinkel, waarvan het assortiment geheel uit inbreng uit de wijk
bestaat. De winkel is van de wijk en voor de wijk. Tegelijkertijd is de Biebshop ook een
ontmoetingsplaats waar gelegenheid is om een kopje koffie te drinken en een gesprekje te
voeren. Beide maken een vast onderdeel uit van het werk.
De Biebshop is onze belangrijkste inkomstenbron. Door de Biebshop zijn we in staat om te
investeren in initiatieven die beantwoorden aan onze doelstellingen voor de wijk. Een
belangrijk deel van de omzet van de winkel komt ten goede aan projecten binnen De Oude
Bieb. Een kleiner deel wordt gebruikt als dekking van de exploitatiekosten van De Oude
Bieb.
Voor de minima in de wijk bieden wij kleding, gebruiksartikelen en kleine meubelen aan voor
hele kleine prijsjes. De sfeer is gemoedelijk en bezoekers worden persoonlijk bejegend.
Voor de vrijwilligers biedt dit mogelijkheden om zich verder te ontplooien.
Creabea
1 middag in de week is er de mogelijkheid om samen te knutselen.
Sieraden maken
Sinds een paar maanden worden hier geen sieraden meer gemaakt. Als er voldoende animo
voor is, starten we hier opnieuw mee.
Haken en breien
Twee dagdelen en een avond wordt er gehaakt en gebreid. Een vaste begeleidster helpt
waar nodig. Natuurlijk is het handwerken een middel om mensen even een gezellig dagdeel
te bezorgen, het kletsen is minstens zo belangrijk.
Tuin
De tuin achter De Oude Bieb bestond in 2014 uit louter bossages en wildgroei. In maart
2016 is met behulp van de gemeente en heel veel vrijwilligersinzet begonnen aan de start
van een moestuin en een plek om te genieten. In de zomer leverde de moestuin haar eerste
‘vruchten’ af en oogstte de tuin veel lof van vrijwilligers, bezoekers, gemeente en
wijkbewoners.
Weerbaarheidstrainingen
Al vanaf de start van De Oude Bieb in maart 2014 worden er weerbaarheidstrainingen
gegeven die tot doel hebben om deelnemers fysiek en mentaal sterker te maken.
Er wordt gewerkt/getraind vanuit de inzichten van de Aikido en de Qigong-beoefening.
Doel is om deelnemers meer energie en welbevinden te laten ervaren.
Oprichting Stichting De Oude Bieb
Op 31 mei 2016 is de oprichting van de stichting een feit en dat werd op 1 juli gevierd op een
bijeenkomst voor vrijwilligers, vaste bezoekers en genodigden. Op 2 juli was er een open
dag voor alle Lewenborgers.
Er waren toespraken, hapjes, drankjes, kado’s en een voorleeskunstenaar.
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Burendag
Op 24 september vierden we burendag met het ophalen van zwerfvuil en het planten van
bomen in Lewenborg.
Buurtconciërges
Stichting De Oude Bieb, het Leger des Heils, woningcorporatie Lefier, en ondersteund door
Golvend Lewenborg, hebben zich in 2016 ingespannen om de buurtconciërge weer te laten
terugkeren in Lewenborg. Eind oktober 2016 is het eerste team vrijwilligers op pad gegaan
vanuit De Oude Bieb. Om mensen werkelijk perspectief te bieden, wordt aan deelnemers
aan dit project een participatiebaan aangeboden.
PlusBus
Eind november 2016 deed zich de mogelijkheid voor de zogenaamde PlusBus over te
nemen van de stichting die de bus exploiteerde. De exploitatie werd mogelijk gemaakt door
financiering van het Ouderenfonds. De eisen echter, die het Ouderenfonds stelde aan een
opvolgende stichting en belemmeringen in de statuten van de oude stichting maakten het
moeilijk daadwerkelijk tot de overname over te gaan. Daarom werd besloten
December-activiteiten
In de maand december deelt De Oude Bieb kerstpakketten uit aan bewoners van de wijk. De
Oude Bieb werkt ieder jaar ook mee aan de jaarlijkse voedselbankactie en doneert zelf een
pakket met producten waar op dat moment de grootste behoefte aan bestaat. De vrijwilligers
van De Oude Bieb verzorgen daarnaast elk jaar een kerstdiner voor maximaal 50 bewoners
van de wijk die tot de minima behoren..
Voor de vrijwilligers is er in december ook de gelegenheid om zelf een kerststukje te maken.
Alle vrijwilligers krijgen in december een extraatje.
Energieproject Energie-Sparen.nu
In 2015 werd De Oude Bieb door de gemeente benaderd om in Lewenborg, in
samenwerking met de wijk Selwerd, een energieproject uit te voeren. Doel van dit
energieproject was om met name de minimahuishoudens structureel te helpen besparen op
hun vaste energie-uitgaven.
Dit project, dat uitgevoerd werd door mensen met een werkervaringsplaats die opgeleid
waren tot energiecoach, liep door tot mei 2016 en heeft voor meer dan tweehonderd
huishoudens gezorgd voor besparingen op hun vaste energielasten.
Als nevendoel van het project, waren de energiecoaches er ook op voorbereid alert te zijn
op eventuele misstanden in en om de huishoudens die zij bezochten. Dan kon het gaan om
achterstallig onderhoud aan de woning of de woonomgeving, maar ook over bijvoorbeeld
problemen op het sociale vlak in het gezin zelf of in de buurt.
Met woningcorporaties, sociale hulpteams en de gemeente waren op voorhand afspraken
gemaakt over snelle inzet bij meldingen, maar wel steeds in overleg met de betrokken
bewoner(s). Deze aanpak is gebleken effectief te zijn en krijgt mogelijk een vervolg in 2017.
Uitbreiding openstelling
Een belangrijke wijziging in 2016 was de uitbreiding van de openstelling naar de zaterdag.
Daarmee voldoen we aan een grote behoefte, zo hebben we gemerkt.
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4.

PR en promotie

De Oude Bieb heeft een eigen website en een Facebookpagina. Naast eigen nieuws,
worden op de Facebookpagina ook berichten geplaatst die een wijkbrede nieuwswaarde
hebben. Ook via wijkkrant De Lewenborger doen we incidenteel verslag van onze
activiteiten
Voor de Biebshop wordt afzonderlijk aan pr gedaan, bijvoorbeeld via Marktplaats. Natuurlijk
is De Oude Bieb ook present bij allerlei activiteiten en evenementen in Lewenborg. Ook op
die manier brengen we De Oude Bieb onder de aandacht. De Oude Bieb heeft daarnaast te
maken met buitensteedse belangstelling. Uit Emmen kwam een delegatie van het Wij-Team
aldaar om te kijken waarom wij zo succesvol waren. Met name de gastvrijheid en
laagdrempeligheid hadden hun interesse. Vanuit andere delen van de stad is de
belangstelling groot omdat de problemen rondom armoede - toenemend isolement natuurlijk ook daar spelen.
Tijdens verschillende overlegmomenten en bijeenkomsten elders in de stad, hebben
vrijwilligers van De Oude Bieb presentaties gegeven over ons concept, onze manier van
werken of onze visie. Ook vinden er met enige regelmaat bezoeken plaats van
nieuwsgierige professionals en vrijwilligersorganisaties. Zij zijn steeds van harte welkom.
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5.

Organisatie en bedrijfsvoering

In 2016 waren zo’n 35 vrijwilligers actief: 10 biebshopmedewerkers, 15 gastvrouwen- en
mannen. De overige vrijwilligers werken in de tuin, helpen met technische klussen of
verrichten hand- en spandiensten.
Bert Hogenes was het hele jaar 2016 de enige betaalde kracht als algemeen coördinator.
Overleggen: biebshopoverleg, gastvrouwenoverleg, interieuroverleg, activiteitenoverleg,
gebouw & veiligheidoverleg, intervisie, en Bieb-breed overleg.
Digitaal: weekbericht

5.1

Erkend leerbedrijf

In juni 2016 werd een tweede mijlpaal bereikt: De Oude Bieb is vanaf deze datum officieel
erkend als leerbedrijf. Het gaat om de volgende opleidingen:
– Begeleider specifieke doelgroepen (niveau 3)
– Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (niveau 4)

5.2

Opleiding en training

De Oude Bieb streeft ernaar vrijwilligers en medewerkers zoveel mogelijk kansen te bieden
hun kennis te vergroten en eventueel om te zetten naar een certificaat of diploma. Dat kan
via training in eigen huis, maar bijvoorbeeld ook door het volgen van een training of
opleiding buitenshuis of een reguliere opleiding op mbo-niveau.
– Meerdere vrijwilligers hebben de mogelijkheid gekregen om het VCA-examen te
behalen
– Hetzelfde geldt voor het kunnen behalen van een BHV-diploma en het volgen van
een cursus tot Ploegleider BHV
– Als erkend leerbedrijf hebben twee vrijwilligers en de coördinator de workshops tot
Praktijkopleider bij het SBB gevolgd
– In het schooljaar 2016/2017 heeft De Oude Bieb twee stagiaires in huis
die de opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen volgen. Eén van deze
stagiaires was daarvoor als vrijwilliger verbonden aan De Oude Bieb
– Op 31 december 2016 hebben vier bewoners uit de wijk een participatiebaan
binnen De Oude Bieb.
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6.

Het gebouw

Ons cursuslokaal is met verschillende activiteiten gevuld. De Oude Bieb verhuurt deze
ruimte onder meer aan een lokale ondernemer, die ondernemers die moeite hebben het
hoofd boven water te houden coacht naar meer succesvol ondernemerschap.
Daarnaast wordt het cursuslokaal gebruikt om trainingen en cursussen voor de eigen
vrijwilligers te geven, zoals computervaardigheden en BHV-trainingen, en worden er
regelmatig coachingsgesprekken gevoerd. Grotere gezelschappen en interne en externe
werkgroepjes gebruiken de ruimte regelmatig voor overleg.
In 2016 is de ruimte geluidsdicht gemaakt.
Ook in 2016 is het pand aan de buitenzijde opnieuw in de verf gezet en is het merendeel van
de aanwezige tl-verlichting vervangen door energiezuiniger led-verlichting.
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7.

Stichting/bestuur

In 2016 is De Oude Bieb van gemeentelijk project een zelfstandige stichting geworden. Het
was niet langer een gemeentelijk project, maar begon ook zelf inkomsten te genereren en er
werden zelfstandig nieuwe activiteiten ontplooid. Tijd om op eigen benen te staan.
De bestuursleden werden eind 2015, begin 2016 geworven. Ze hebben een verschillende
achtergrond; de politiek, gebruikers van De Oude Bieb of ondernemers uit de buurt. Eén
ding hebben ze gemeen: ze zijn alle vijf op één of andere manier al betrokken (geweest) bij
De Oude Bieb, komen alle vijf uit Lewenborg of omgeving en zijn alle vijf bereid hun
betrokkenheid om te zetten in een bestuurslidmaatschap.
Op 31 mei 2016 is de oprichting van de stichting een feit en dat werd op 1 juli gevierd op een
bijeenkomst voor vrijwilligers, vaste bezoekers en genodigden. Op 2 juli was er een open
dag voor alle Lewenborgers.
Het bestuur vergadert maandelijks of vaker indien nodig. Tussendoor wordt bilateraal
overlegd of vindt telefonisch of per e-mail overleg plaats. Vrijwilligers en vaste bezoekers
van De Oude Bieb zijn welkom bij deze vergaderingen, kunnen als gast aanschuiven en
tevens spreektijd krijgen.
Het eerste jaar van het stichtingsbestuur stond vooral in het teken van een goede start: er
moesten statuten, een oprichtingsakte en een huishoudelijk reglement worden opgemaakt.
Met Lefier en de gemeente Groningen vond overleg plaats over een geruisloze overgang
van gemeentelijk project naar stichting. Bijvoorbeeld voor de coördinator wiens
dienstverband moest worden overgezet.
De financiële administratie moest worden ingericht en er werd een boekhouder
gecontracteerd.
Ook werden in 2016 voorbereidingen getroffen voor het aanvragen van de ANBI-status en is
er een beleidsplan opgesteld met een meerjarenbegroting.
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8.

Externe contacten

Gemeente
Van oudsher heeft De Oude Bieb een goed contact met de gemeente. De Oude Bieb is
immers begonnen als “gemeentelijk project”.
Met stadsdeelcoördinatie en het gebiedsteam is regelmatig contact. Ook de subsidie voor de
coördinator is afkomstig van het gebiedsteam.
Wijkraad De Scheepsraad
Wijkraad De Scheepsraad heeft vanouds een sturende rol in de wijk gehad. Sinds een
aantal ingrijpende wijkprojecten succesvol is afgerond, is de rol van de wijkraad als
middelaar tussen gemeente en bewoners geleidelijk van minder belang geworden. Medio
2016 is een geheel vernieuwd bestuur aangetreden dat graag de contacten met alle
wijkorganisaties wil hernieuwen, waaronder Stichting De Oude Bieb. Op verzoek van De
Scheepsraad hebben leden van ons bestuur aangezeten bij een vergadering van De
Scheepsraad. En bestuursleden van De Scheepsraad zijn uitgenodigd aan te schuiven bij
vergaderingen van ons bestuur. Wij staan open voor verdere samenwerking.
Golvend Lewenborg
Golvend Lewenborg is een wijkinitiatief dat met budget van de gemeente plannen en ideeën
van wijkbewoners inventariseert en samen met wijkbewoners daadwerkelijk realiseert. Enige
voorwaarde is dat de plannen door meer wijkbewoners worden gedragen. Omdat de doelen
van Golvend Lewenborg raakvlakken hebben met de doelen van De Oude Bieb en één van
de vrijwilligers in De Oude Bieb al vanaf de start is betrokken bij Golvend Lewenborg, is De
Oude Bieb als thuisbasis gekozen. Sinds eind 2016 neemt ook de coördinator van De Oude
Bieb regelmatig deel aan het kopgroepoverleg van Golvend Lewenborg. Zo is er een
vruchtbare basis ontstaan om vanuit verder samen te werken in het belang van de
wijkbewoners.
Platform ondernemend Lewenborg
Vanaf 2014 vindt Platform ondernemend Lewenborg onderdak in De Oude Bieb. Een
ondernemersnetwerk dat in zekere zin werd opgestart door het opbouwwerk met als doel het
grote aantal zelfstandige ondernemers en zzp’ers in de wijk met elkaar in contact te
brengen. Twee avonden werden daarvoor georganiseerd met een flinke aanloop als
resultaat. De behoefte onder de meer dan 500 ondernemers in de wijk was er. Reden
waarom een kleine groep ondernemers eind 2014 besloot het stokje van het opbouwwerk
over te nemen, met de oprichting van Platform ondernemend Lewenborg als resultaat. Vanaf
dat moment organiseert het Platform - naast andere zaken - iedere maand een
netwerkavond in De Oude Bieb, waarbij ook een of meer gastvrouwen een rol vervullen.
Voornemen is de plezierige en zinvolle samenwerking tussen De Oude Bieb en het Platform
ook in 2017 voort te zetten.
Wijkcentrum Het Dok
Wijkcentrum Het Dok is zowel naaste buur als verre vriend. Doelen, doelgroep en activiteiten
die beide organiseren zijn steeds aanvullend op elkaar en zelden overlappend. Toch zorgde
de start van De Oude Bieb in 2014 voor enige koudwatervrees over en weer. Er was geen
sprake van concurrentie, maar de onbekendheid met elkaars werkterrein hield de suggestie
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in stand. Voorzichtige toenaderingen gedurende het jaar over en weer leidden echter tot
meer begrip, waarop het bestuur van Stichting De Oude Bieb besloot het bestuur van
stichting Het Dok informeel uit te nodigen voor een eerste kennismaking. Sindsdien zijn de
betrekkingen genormaliseerd en is er een eerste vorm van samenwerking tot stand
gekomen. Het streven van beide stichtingen is om beter in te spelen op elkaars kennis,
netwerk en faciliteiten.
Wij-team
Een goede relatie met het Wij-team is van belang om incidenteel bezoekers door te kunnen
verwijzen voor hulpverlening of ondersteuning. Omgekeerd kan het Wij-team mensen wijzen
op de mogelijkheden van De Oude Bieb.
Incidentele contacten
Naast ‘vaste relaties’ heeft De Oude Bieb ook incidentele contacten. In 2016 vond
bijvoorbeeld een werkbezoek van de PvdA plaats, met vertegenwoordigers uit de Tweede
Kamer (Keklik Yücel) en de gemeenteraad van Groningen (fractievoorzitter Carine
Bloemhof).
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9.

Vooruitblik 2017

We hebben een levendige ontmoetingsplek gecreëerd. Wat hebben we in praktische zin
nodig om te houden wat we hebben en om uit te bouwen waar de kiem nu voor is gelegd?
Met de ervaring opgedaan bij het project Energie-Sparen.nu en de eerste stagiair van eigen
kweek, is het doel voor 2017 meerdere participatiebanen te creëren. Ze zijn elk gekoppeld
aan een project waar dringend behoefte aan is:
– financiering zoeken om alle vrijwilligers een volwaardige vrijwilligersvergoeding te
kunnen aanbieden
– onderzoek doen naar de waarde van bijzondere goederen/boeken en deze via
internet te koop aanbieden
– begeleiding bij het ontwikkelen van plannen en het ondersteunen van wijkinitiatieven
– de klusruimte omvormen tot een ‘wijkwerkplaats’.
– ondersteuning bij de inrichting van de backoffice. Administratie, boekhouding en de
bijbehorende personele invulling vormgeven en opzetten
– het energieproject voortzetten vanuit een soort energieloket in de wijk met twee
energiecoaches die alle minimahuishoudens gaan bezoeken en adviseren over
de mogelijkheden om tot structurele besparingen op de vaste maandelijkse
energielasten te komen.
Daarnaast zijn er gesprekken gaande met het sociale team in de wijk om te kijken of er
binnen De Oude Bieb vormen van dagbesteding mogelijk zijn voor specifieke doelgroepen.

9.1

Praktische behoeften

De Oude Bieb zal meer vrijwilligers moeten aantrekken om alle op fronten meer werk te
verzetten. We hebben vrijwilligers met talenten en vrijwilligers die graag willen ontdekken
waar hun talenten liggen. Om gevolg te kunnen geven aan onze wens om vrijwilligers in
staat te stellen zich te ontwikkelen hebben we mensen nodig om dit proces te begeleiden.
In 2016 is een start gemaakt met intervisie: van elkaar leren. Dit werd geïnitieerd door een
praktijkondersteuner van het gezondheidscentrum in de wijk. Professionalisering ook op dit
vlak is voorwaarde om ons oorspronkelijke doel waar te kunnen maken:
Een plek creëren waar bewoners met weinig perspectieven, nieuwe drijfveren ontdekken.
Waar mensen weer in staat worden gesteld om deel uit te maken van de samenleving.

9.2

Voorbij 2016

De Biebshop is een inkomstenbron die ervoor zorgt dat de exploitatiekosten (deels) zijn
gedekt. Om het leeuwendeel van onze doelen te verwezenlijken, zullen we echter over
ruimere geldelijke middelen dienen te beschikken om:
–
–
–

meer mensen een participatiebaan te kunnen aanbieden
zelfde geldt voor het aanbieden van leer/werktrajecten
zelfde geldt voor het structureel kunnen bieden van een vrijwilligersvergoeding
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–
–
–
–
–

de klusruimte om te bouwen naar een wijkwerkplaats
de backoffice in te richten: personele invulling
de verschillende activiteiten van materiaal te blijven voorzien
nieuwe projecten te ontwikkelen (ouderengroep, reparatiewerkplaats)
zinvolle dagbesteding en werkzaamheden te realiseren voor nieuwe vrijwilligers
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10. Tot slot
Dank voor iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van Stichting De Oude
Bieb. Dank ook aan iedereen die iedere dag opnieuw klaar staat om bezoekers en
vrijwilligers een veilige, prettige en warme plek te bezorgen. Om in alle rust een kop koffie te
kunnen drinken, een praatje te maken, na te denken over zijn of haar toekomst of deel te
nemen aan activiteiten. Het is allemaal mogelijk dankzij hen.
Voor 2017 hopen we het werk van De Oude Bieb op dezelfde voet voort te zetten en uit te
bouwen.

Locatie
De Oude Bieb
Midscheeps 3
9733 AZ Groningen
tel. 050 - 851 7806
deoudebieb@gmail.com
www.deoudebieblewenborg.nl
Coördinator Bert Hogenes
coordinator@deoudebieblewenborg.nl

Bestuur
Stichting De Oude Bieb
t.a.v. Bram Hügel, secretaris
p/a Vaargeul 205
9732 JZ Groningen
tel. 050 - 318 1310
bestuur@deoudebieblewenborg.nl
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