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Voorwoord
Het jaar 2020 stond voor De Oude Bieb in het teken van de coronapandemie. Het virus
tastte ook het leven van De Oude Bieb ernstig aan. Zowel in de eerste golf als in de tweede
is De Oude Bieb deels gesloten geweest.
Toch kan gesteld worden dat 2020 een jaar van ontwikkeling is geweest. Een en ander heeft
zich voor een aanzienlijk deel in digitale sferen afgespeeld.
De verhuizing naar het Vensterhuis was tegen het einde van het jaar zo goed als klaar. Er is
keihard gewerkt door de vrijwilligers om het nieuwe gebouw, dat bijna de helft kleiner is dan
het oude, in te richten.
De Oude Bieb als algemene voorziening is waarheid geworden. Samen met de gemeente
Groningen en AtHomeFirst is deze wens gerealiseerd. Daarnaast is de interne organisatie
versterkt door een aantal zaken op orde te brengen, zoals personeelsbeleid en ict.
In samenwerking met het gebiedsteam Oost van de gemeente Groningen is er een
maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd met positieve resultaten voor het
functioneren van De Oude Bieb als voorziening in de wijk.
Het project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ kreeg verlenging door subsidie van het VSBen het Oranjefonds.
Kortom: De Oude Bieb heeft mede geïnvesteerd in de leefbaarheid van Lewenborg in alle
opzichten. Met de hoop dat er in 2021 weer ruimte komt om De Oude Bieb verder te
ontwikkelen met het motto: ‘voor en door Lewenborgers’.
Tot slot een woord van waardering voor het gebiedsteam Oost van de gemeente Groningen
voor algemene steun en financiering.
Namens het bestuur van De Oude Bieb,
Ruud van Erp, voorzitter
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Huiskamer en stamtafel in juni, volgens coronaprotocol aangepast

1. Inleiding
Het jaar 2020 stond, hoe kan het ook anders, vrijwel geheel in het teken van de
coronapandemie. De eerste twee maanden verliepen voor De Oude Bieb nog enigszins
volgens schema, maar vanaf maart deden de gevolgen van de crisis zich meer en meer
gevoelen. Met hele of halve sluitingen tot gevolg en slechts een beperkt aanbod voor de
mensen die hun plek vinden in De Oude Bieb.
Ontmoeten en verbinden, een veilige, warme en vertrouwde plek bieden aan (deels)
kwetsbare mensen. Voor wie De Oude Bieb vaak de enige plek in de wijk is waar zij
aanspraak hebben, in alle rust tot zichzelf kunnen komen of deel kunnen nemen aan
laagdrempelige activiteiten. Of stappen kunnen zetten zichzelf (verder) te ontwikkelen,
vrijwilliger kunnen worden, deelnemen aan cursussen en workshops of een opleiding
kunnen volgen. In een notendop de doelen die De Oude Bieb nastreeft en van jaar tot jaar in
praktijk brengt en verder ontwikkelt.
Strikt genomen moeten we vaststellen dat we slechts beperkt hebben kunnen voldoen aan
die doelen en de gemaakte afspraken met samenwerkingspartners, los van onze eigen
verwachtingen voor 2020. Met alle beperkingen van het afgelopen jaar, is er echter toch
meer gerealiseerd dan we op voorhand voor mogelijk hielden.
In dit jaarverslag de weerslag daarvan en de doorwerking naar 2021.
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Diploma-uitreiking aan één van de drie vrijwilligers die via het Wijkgilde succesvol een MBO-opleiding volgden

2. Organisatie en bedrijfsvoering
Corona dwarsligger
We hadden 2019 zeer positief en hoopvol afgesloten. In december wonnen we de
aanmoedigingsprijs van de Provinciale Vrijwilligersprijs 2019 en waren tussen Kerst en Oud
en Nieuw op tv in het programma de Kracht van de Kringloopwinkel van de VPRO). We
keken uit naar 2020.
In januari en februari hebben we veel nieuwe bezoekers in onze Biebshop en ook nieuwe
gezichten aan de koffietafel ontvangen. Mensen die De Oude Bieb niet kenden en graag
eens langs wilden komen om kennis te maken, goederen te doneren of een financiële
donatie voor onze verhuizing kwamen brengen. We genoten volop na van een bijzondere
periode. En toen werd het maart en moesten we helaas besluiten om de deuren tijdelijk te
sluiten. We hebben een kwetsbare bezoekersgroep, wat ook geldt voor een deel van onze
vrijwilligers. Met ingang van 12 maart besloten we dicht te gaan, maar niemand kon voorzien
dat we pas 8 juni weer open zouden gaan.
Tijdens de maanden dat we dicht waren, hebben we nauw contact met onze vrijwilligers en
daar waar mogelijk ook met onze bezoekers gehouden. We hebben hulp aangeboden voor
het halen van boodschappen of andere ondersteuning. In de tussenliggende maanden
hebben we ons gebogen over een coronaprotocol en hebben we De Oude Bieb coronaproof gemaakt.
Wat was het een mooie dag toen we eindelijk op 8 juni weer klanten in onze Biebshop
konden ontvangen (maximaal 4 personen tegelijk en met mondkapje). En 9 juni was zo
mogelijk een nog fijnere dag toen we weer bezoekers aan de koffietafel konden ontmoeten
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(4 personen tegelijk, nadat men een plekje gereserveerd had). Na verloop van tijd hebben
we het aantal bezoekers aan de koffietafel kunnen uitbreiden naar 6 en later naar 8.
De zomermaanden verliepen relatief rustig, maar op 5 oktober hebben we helaas moeten
besluiten om De Oude Bieb weer helemaal te sluiten. We merkten op dat er bij een groot
deel van de bezoekers en ook bij een aantal vrijwilligers ‘coronamoeheid’ optrad. Men vond
de maatregelen die we hebben genomen overdreven en liet zich moeilijk aanspreken op met
name de anderhalve meter regel en op het verzoek bij klachten thuis te blijven. Hierdoor
konden wij niet meer garant staan voor een veilig verblijf in De Oude Bieb.
Met heel veel pijn in ons hart hebben we besloten om weer de deuren te sluiten.
Omdat mensen in de tussenliggende periode moesten reserveren voor een plekje aan de
koffietafel en wij hebben geregistreerd wie koffie kwam drinken, hadden we nu van veel
meer bezoekers de contactgegevens. Zij die het op prijs stelden, werden wekelijks door
vrijwilligers van De Oude Bieb gebeld. Zo bleven we toch nog (een beetje) in contact.

2.1 Algemeen/Organisatie en bedrijfsvoering
2020 heeft helaas voornamelijk in het teken gestaan van corona en de naderende
verhuizing.
Het aantal vrijwilligers is gemiddeld 45, van wie er 4 een participatiebaan vervullen of
hebben vervuld. Vanwege corona heeft een aantal vrijwilligers te kennen gegeven (tijdelijk)
niet meer aan de slag te durven, vaak ingegeven door hun kwetsbare gezondheid.
In 2020 hebben we vanwege corona, geen plek kunnen bieden aan stagiaires.

Vrijwilligers
De Oude Bieb is een organisatie die geheel draait op de inzet van vrijwilligers. In 2020
hebben gemiddeld 45 vrijwilligers ervoor gezorgd dat De Oude Bieb, tussen de verschillende
lockdowns door, van maandag tot en met vrijdag geopend was voor bezoekers en klanten
van de Biebshop.
Wij zijn zeer trots op de inzet van onze vrijwilligers, die zich geheel belangeloos inzetten
voor de wijkbewoners van Lewenborg. De vrijwilligers zorgen ervoor dat er koffie en thee
wordt geschonken, bieden een luisterend oor, zorgen dat spullen worden gebracht, gehaald,
schoongemaakt en gerepareerd voordat ze kunnen worden verkocht in de Biebshop. Er
worden activiteiten georganiseerd, het pand en omgeving worden schoongehouden en de
website en facebookpagina worden regelmatig geüpdatet. Daarnaast werken ze samen met
andere wijkorganisaties en initiatieven om ervoor te zorgen dat de mensen met een smalle
beurs en een klein sociaal netwerk, volwaardig deel kunnen nemen aan activiteiten in de
wijk.
Tijdens de tweede lockdown hebben de vrijwilligers regelmatig telefonisch contact
onderhouden met bezoekers of een wandeling met ze gemaakt. Ook zo leveren ze een
grote bijdrage aan de leefbaarheid in Lewenborg.

Coördinatoren en werkgroepen
In 2020 waren er in totaal 6 werkgroepen:
Biebshop, Gastvrouwen en -heren, Activiteiten en aankleding, PR/social media, Externe
projecten en Iedereen doet mee in Lewenborg.
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Elke werkgroep heeft een coördinator, die wekelijks met de algemeen coördinator deelneemt
aan het coördinatieoverleg. Tijdens dit overleg komen zaken aan de orde als: afstemming
werkzaamheden, activiteiten, knelpunten, planning. In 2020 hebben de coördinatoren
meerdere keren een time-out of algeheel toegangsverbod moeten geven aan bezoekers en
vrijwilligers die zich niet aan de geldende huisregels hielden. Van één incident met een
bezoeker hebben we aangifte gedaan vanwege bedreiging. Deze persoon heeft een
algeheel toegangsverbod gekregen.
Het was ook voor de coördinatoren een bijzonder jaar: men zag zich opeens voor de keuze
gesteld te moeten besluiten om open te blijven of dicht te gaan. In maart zijn we de vrijdag
voor de landelijke lockdown al dicht gegaan, mede ingegeven door het feit dat zowel onze
bezoekers, als ook een deel van onze vrijwilligers een kwetsbare gezondheid heeft. In de
periode voorafgaand aan de opening in juni, hebben we een coronaprotocol opgesteld en
De Oude Bieb coronaproof gemaakt. Na een zomer waarin we gelukkig met aangepaste
regels zo goed en zo kwaad als het ging open waren, hebben we 5 oktober het besluit
moeten nemen om wederom dicht te gaan.
De achterliggende reden was dat zowel bezoekers, alsook een deel van de vrijwilligers
steeds meer moeite bleek te hebben zich aan de coronaregels te houden. De coördinatoren
waren de eerst aangewezenen om deze groep mensen daarop aan te spreken. Hier werd
niet altijd positief op gereageerd en dit bracht op den duur veel spanning met zich mee. Met
pijn in ons hart hebben we toen besloten De Oude Bieb te sluiten en ons zo 100% te richten
op de naderende verhuizing.

2.2 Organisatorische ontwikkeling
Overleg & Informatie
Alle coördinatoren nemen wekelijks deel aan het coördinatieoverleg. De afdelingen
Biebshop en Gastvrouwen en -heren hebben maandelijks een overleg. De overige
afdelingen zijn kleiner qua aantal vrijwilligers en overleggen naar behoefte.
Normaal gesproken is er elk kwartaal een Breed overleg waar alle vrijwilligers voor worden
uitgenodigd. Hier worden punten behandeld die overstijgend zijn, zoals huisvesting,
huisregels, vrijwilligerscontracten, trainingen en cursussen. Vanwege de coronamaatregelen
heeft in 2020 slechts één Breed Overleg plaatsgevonden.
Maandelijks ontvangen de vrijwilligers een Nieuwsbericht met de laatste nieuwtjes,
activiteiten, informatie over nieuwe vrijwilligers. Het nieuwsbericht wordt samengesteld door
de coördinator PR, in samenwerking met de algemeen coördinator.

Structuur en afspraken
Door de verdere professionalisering van de organisatie, bestond er bij de vrijwilligers
behoefte aan duidelijker regels en afspraken rondom grensoverschrijdend gedrag. In
december 2019 werd een protocol rondom grensoverschrijdend gedrag goedgekeurd door
de coördinatoren en ingevoerd. Helaas hebben we dit protocol in 2020 drie keer moeten
toepassen. Maar het feit dat het protocol er is, geeft veel duidelijkheid bij de vrijwilligers en
bezoekers.

Algemeen jaarverslag 2020 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

8

2.3 Gebouw
Crowdfunding
De Oude Bieb heeft in 2020 de zoektocht naar een nieuw onderkomen in de wijk Lewenborg
met vereende krachten voortgezet. Het vinden van een geschikte locatie vorderde
moeizaam. Najaar 2019 vatten we het plan op om door middel van een crowdfundingsactie
geld in te zamelen, waardoor we wellicht voldoende middelen konden verwerven om een
‘eigen’ gebouw te realiseren.
Vanaf september 2019 hebben coördinatoren, vrijwilligers en de algemeen coördinator,
ondersteund door een externe ervaren kracht, de crowdfundingsactie voorbereid. Op 26
december ging de actie van start. Dit was de dag dat De Oude Bieb op tv was in het VPROprogramma ‘De kracht van de kringloopwinkel’. In korte tijd is het gelukt om een bedrag van
€ 17.000,- op te halen.
In het voorjaar van 2020 is het uiteindelijk gelukt om een nieuw, tijdelijk onderkomen te
vinden in het Vensterhuis aan het Anker 14-B. Daarom hebben we de crowdfundingsactie op
pauzestand gezet. We zijn ons eerst gaan richten op de naderende verhuizing. Na de
verhuizing gaan we ons buigen over een mogelijke voortzetting van deze actie.

Verhuizing
Vanaf de tweede lockdown hebben de vrijwilligers die durfden te werken (zo’n 15 mensen),
hard gewerkt om De Oude Bieb op tijd leeg te krijgen. We zijn begonnen met bepalen wat
mee kon, wat naar de tijdelijke opslag kon en wat uiteindelijk weg moest. We hebben
overtollige spullen via Marktplaats verkocht, spullen naar andere organisaties (weggeefbank,
andere kringloopwinkels) en naar de stort gebracht. Met onze eigen bus hebben we
tientallen ritten gemaakt van de oude naar de nieuwe locatie. Daarnaast hebben we met
vereende krachten spullen op karretjes over straat vervoerd (zoals de piano en de
verkoopbalie). Vanwege de lockdown bleef er uiteindelijk een groepje van 8 mensen over
die de gehele fysieke verhuizing op zich hebben genomen.
We willen ook hier onze waardering uitspreken voor deze vrijwilligers, die door weer en wind
en soms ook in de weekenden zo hard hebben gewerkt!

Containers
Omdat de nieuwe locatie kleiner is hebben we gezocht naar een oplossing voor de opslag
van grote spullen en een ruimte die we als klusruimte kunnen gebruiken. Het bestuur heeft
besloten om hiervoor twee zeecontainers aan te schaffen. Eind 2020 is de
vergunningsprocedure nog gaande en daarom hebben we tijdelijk twee opslagunits gehuurd.

2.4 Ontwikkeling vrijwilligers
De Oude Bieb investeert nadrukkelijk in de ontwikkeling van haar vrijwilligers. Een groot deel
van onze vrijwilligers heeft door hun financiële situatie geen toegang tot bijvoorbeeld
trainingen of cursussen. De Oude Bieb leeft echter in de overtuiging dat ieder mens
waardevol is en een belangrijke bijdrage kan leveren! Mits men in staat wordt gesteld om
zich in eigen tempo en zonder dwang in een veilige omgeving te kunnen ontplooien. Wij zien
hiervan dagelijks het positieve resultaat.
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In 2020 hebben we vooral ingezet op het in contact blijven met al onze vrijwilligers. De
lockdown heeft er bij een aantal flink ingehakt, sommigen zijn weken het huis niet uit
geweest en anderen moesten alle zeilen bij zetten om niet terug te vallen in oud gedrag
(waaronder: straatvrees, middelengebruik, ongezonde levensstijl). Met deze vrijwilligers
hebben we extra vaak contact gehad.
De coördinatoren hebben in 2020 een aangepaste training grenzen stellen gevolgd (zie
hoofdstuk 8. Iedereen doet mee in Lewenborg).

P-banen
In 2020 hebben in totaal 4 personen een Participatiebaan gehad bij De Oude Bieb. Van 1
persoon liep het contract halverwege het jaar af (een participatiebaan duurt maximaal 2
jaar). Zij is nog steeds als vrijwilliger actief bij De Oude Bieb.

Iedereen doet mee in Lewenborg
Dit project (zie hoofdstuk 8.) is erop gericht dat vrijwilligers zich in hun eigen tempo kunnen
ontwikkelen. Deels door het aanbieden van trainingen in teamverband en deels door
individuele coaching.

BHV
Vanwege corona, kon de BHV-training in het najaar van 2020 helaas niet doorgaan. Zodra
het weer mogelijk is, wordt de training gegeven aan zo’n 15 vrijwilligers van De Oude Bieb.

Stagiairs
Helaas hebben we vanwege corona slechts 1 stagiaire van de opleiding Social Work een
plek kunnen bieden. In 2020 hebben we geen plek kunnen bieden aan meer externe
stagiairs. Zodra het weer mogelijk is zullen we zeker weer stageplekken beschikbaar maken.
Door stageplekken aan te bieden, stellen we leerlingen en studenten in staat om zich te
bekwamen in hun beroeps- en werknemersvaardigheden. De Oude Bieb is een erkend
leerbedrijf voor de volgende opleidingen:
Entree
• Assistent dienstverlening en zorg
• Assistent Horeca, voeding of voedingsindustrie
• Assistent verkoop/retail
Handel, mode, ondernemerschap
• Verkoper
VMBO leerwerktraject/ Boris
• VMBO - Boris
Zorg en welzijn
• Begeleider specifieke doelgroepen
• Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
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Wijkgilde
In september 2019 is het Wijkgilde van start gegaan. Het Wijkgilde biedt mensen met een
uitkering en zonder diploma, de mogelijkheid om een MBO-diploma niveau 1 te halen. De
deelnemers volgen twee dagdelen per week les en lopen daarnaast 20-24 uur per week
stage. De lessen vinden plaats in Beijum en in De Oude Bieb. In het schooljaar 2019-2020
hebben 3 van onze vrijwilligers deze opleiding gevolgd. Zij hebben alle drie intern
stagegelopen bij De Oude Bieb en hebben in juni 2020 hun diploma behaald. Hier zijn we
natuurlijk bijzonder trots op!
Vanwege corona is het Wijkgilde in september 2020 niet van start gegaan. Plan is om in
februari 2021 weer met een groep te gaan starten.

2.5 Personeel
In 2020 heeft De Oude Bieb als werkgever twee werknemers in loondienst:
• algemeen coördinator
• projectuitvoerder ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
Tot januari 2020 verliep dit via een payroll-constructie, maar zelf in dienst nemen levert een
kostenbesparing van ruim € 10.000,- op. Voor beide functies is een beloning vastgesteld op
basis van de CAO Zorg & Welzijn en in overeenstemming met functie en ureninzet (zie het
financieel jaarverslag voor nadere gegevens).

2.6 Voorlichting en juridische ondersteuning
Vanwege corona hebben we in 2020 helaas geen voorlichting op locatie kunnen geven. Wel
hebben we verschillende bezoekers en vrijwilligers bijgestaan en doorverwezen naar onder
meer de Sociaal Raadvrouw van WIJ Lewenborg.

Sociaal Advocaat
Vanaf april 2019 is Mr. Suzan de Jong, van advocatenkantoor Suzan de Jong, als sociaal
advocaat verbonden aan De Oude Bieb. Zij is gespecialiseerd in alle rechtsgebieden
rondom de onderwerpen: werk, inkomen, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid en jeugdrecht.
Vrijwilligers en bezoekers kunnen bij haar terecht. Vanaf januari 2020 heeft ze wekelijks
spreekuur bij De Oude Bieb gehouden. Tijdens de lockdown konden mensen telefonisch
contact met haar opnemen.

2.7 Netwerkpartners
AtHomeFirst
Met AtHomeFirst is een samenwerkingsverband aangegaan. AtHomeFirst is vanuit het GON
de uitvoerende organsatie voor de WMO in stadsdeel Oost. De Oude Bieb biedt binnen dit
samenwerkingsverband dagopvang en dagbesteding aan voor cliënten van AtHomeFirst. Er
komt een ‘Er op uit team’ in samenwerking met AtHomeFirst dat opvolgend aan ‘Buurten
met een Bakkie’ in gesprek gaat met (multi)probleemgezinnen om te zoeken naar stucturele
oplossingen. Er zijn afspraken met Kansrijk Oost en de Buddy Acadmie voor beider inzet
hierin. Doel is ook kosten te besparen door een verminderd beroep op WMO-gelden. Een
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ander project sluit hierbij aan en staat in de steigers: ‘Lewenborg maakt schoon’ (zie
hoofdstuk 7. Projecten; Proeftuin), eveneens in nauwe samenwerking met AtHomeFirst.

Wijkcentrum Het Dok
In 2018 is het afstemmingsoverleg opnieuw van start gegaan. Bij dit overleg zitten
vertegenwoordigers van Het Dok, WIJ Lewenborg, Vrouwencentrum De Boei, Forum
Lewenborg en De Oude Bieb.
Doel van het overleg is om elkaar op de hoogte te brengen en houden van de activiteiten die
in Lewenborg worden georganiseerd en waar mogelijk op elkaar af te stemmen. Helaas
hebben we in 2020 weinig activiteiten gezamenlijk kunnen organiseren. Burendag is in
aangepaste versie wel gevierd.

Gebiedsteam Oost
Met het gebiedsteam wordt nauw samengewerkt, met name met stadsdeelcoördinatie. Dat is
al zo vanaf de start van De Oude Bieb en die samenwerking is geïntensiveerd in de loop der
jaren. Door onze positie in de wijk onder de aandacht te brengen en te houden bij de
gemeente, onze financiële basis veilig te stellen, samen op te trekken bij onze zoektocht
naar een vervangend tijdelijk onderkomen en meer.

WIJ Lewenborg
Met het WIJ-team wordt vruchtbaar samengewerkt op velerlei terreinen, met name met het
opbouwwerk. Dan gaat het bijvoorbeeld om doorverwijzing van bezoekers of cliënten, de
gezamenlijke aanschaf van een buurtbakfiets, of om ad hoc straatacties voor kinderen in de
wijk(en). Vanuit de Proeftuin worden gezamenlijk projecten opgezet en uitgevoerd, wat ook
geldt voor onder meer Burendag, de Wijkwerkgroep tegen eenzaamheid en Taalhuis
Lewenborg. Tevens is het opbouwwerk betrokken bij de tot standkoming van Bewoners
Platform Lewenborg

Bewoners Platform Lewenborg
In 2020 kreeg de voorgenomen samenvoeging van bewonersvereniging De Scheepsraad en
bewonersinitiatief Golvend Lewenborg zijn beslag. De Oude Bieb zou daar direct bij
aansluiten, maar houdt de boot af tot de verhuizing naar het nieuwe pand geheel is afgerond
en beide organisaties in rustiger vaarwater aanbelanden. Onder de noemer ‘wijkinitiatieven’,
huist Golvend Lewenborg al vele jaren onder dak in De Oude Bieb en ook in deze nieuwe
vorm, zal dit zo blijven.
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De eerste keer op afspraak op bezoek na reservering voor een kopje koffie en een praatje

3. Gastvrouwen en -heren
Het team gastvrouwen en -heren bestond in 2020 gemiddeld uit maar liefst 7 dames en 5
heren, die de bezoekers met hun gastvrijheid echt het gevoel geven dat ze thuis zijn. Dat is
de kracht van de gastvrouwen en -heren van De Oude Bieb.
Het team wordt aangestuurd door de coördinator gastvrouwen en -heren. Dagelijks
ontvangen we gemiddeld 50 bezoekers. Naast deze werkzaamheden verzorgen de
gastvrouwen en -heren ook de koffie en thee tijdens vergaderingen en cursussen. Tevens
houden zij de cursusruimte, keuken en de koffieruimte netjes. Buiten de reguliere
openingstijden, springen zij vaak in bij speciale activiteiten in De Oude Bieb en bij
wijkgerichte activiteiten, zoals Burendag.

Warm welkom
De stamtafel in de huiskamer is de spil van De Oude Bieb. Hier bieden de gastvrouwen en heren de bezoekers koffie, thee en wat lekkers aan. Ze laten de bezoekers voelen en zien
dat ze er mogen zijn. Elke bezoeker van De Oude Bieb is van harte welkom om een kopje
koffie te drinken aan de stamtafel. De gastvrouwen en -heren nodigen ook nieuwe
bezoekers, klanten van de Biebshop en deelnemers aan activiteiten van harte uit om plaats
te nemen aan de stamtafel. De sfeer aan tafel is in vergelijking met voorgaande jaren een
stuk beter geworden. Veel vrijwilligers en bezoekers hebben psychosociale problemen en
soms leidt dat tot overlast. Door de cursussen die de gastvrouwen en -heren in de loop der
jaren hebben gevolgd, zijn zij een stuk weerbaarder en sterker geworden. Hierdoor durven
zij bezoekers die grensoverschrijdend gedrag vertonen hierop aan te spreken.
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Veiligheid voorop
Na de eerste lockdown zijn wij weer opengegaan voor onze bezoekers. Niet iedereen durfde
weer aan het werk te gaan en niet iedereen kwam weer langs voor een kopje koffie. Door de
maatregelen rondom corona werd de sfeer aan tafel gespannen. Dat kwam met name
doordat de ene bezoeker de maatregelen serieuzer nam dan de andere. Niet iedereen kon
omgaan met ons coronaprotocol, wat gold voor zowel de bezoekers, de gastvrouwen als de
-heren. Dit leidde ertoe dat wij moesten besluiten om de koffietafel tijdelijk te sluiten. Wij
konden de veiligheid van de bezoekers en de gastvrouwen en -heren niet meer waarborgen.

Creatieve oplossingen
Door alle verhalen na de eerste lockdown zijn we erachter gekomen welke impact het heeft
gehad op onze bezoekers om, afgesloten van de buitenwereld, niet meer een kopje koffie te
kunnen komen drinken in De Oude Bieb. Opgesloten in je eigen gedachten en niet meer je
hart kunnen luchten. Naar aanleiding van deze verhalen zijn wij gaan brainstormen: wat
kunnen wij onze bezoekers aanbieden als wij in een tweede lockdown terechtkomen? Het is
immers zo belangrijk dat je gezien en gehoord wordt. Wij vonden dit als Oude Bieb ook erg
belangrijk en daarom hebben wij besloten om tijdens de tweede lockdown het brood dat wij
van de bakker krijgen gewoon te blijven uitdelen. Zo konden wij aan de deur bij De Oude
Bieb toch nog een praatje maken met onze bezoekers en kijken wat zij nodig hadden. Dit
werd erg op prijs gesteld: de bezoekers gingen met een lach op hun gezicht weer weg. Niet
alle bezoekers komen brood bij ons halen. Daarom hebben wij bedacht om de bezoekers
één keer per week of per twee weken te bellen. Dit hebben de projectuitvoerder ‘Iedereen
doet mee in Lewenborg’ en de coördinator van de gastvrouw en -heren op zich genomen.
Omdat wij ze persoonlijk te woord stonden werden de gesprekken vertrouwelijker en hebben
we de bezoekers beter leren kennen. De gesprekken werden erg op prijs gesteld.
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Impressie van de Biebshop

4. Biebshop
De Biebshop is de inpandige kringloopwinkel van De Oude Bieb. Net als voorgaande jaren
komen de inkomsten uit de winkel volledig ten goede aan projecten en initiatieven van
wijkbewoners of ter dekking van de exploitatiekosten van De Oude Bieb. De inbreng bestaat
uit goederen of kleding van wijkbewoners en is bestemd voor wijkbewoners met een kleine
beurs.

Beperkingen
Normaal gesproken werken in de Biebshop 17 vrijwilligers, aangestuurd door de coördinator
en de vrijwilligerscoördinator Biebshop. Nadat Nederland door de coronacrisis in een eerste
lockdown ging is De Oude Bieb, en daardoor ook De Biebshop een periode helemaal
gesloten geweest. Na een beperkte opening kon er ook maar een beperkt aantal vrijwilligers
per dagdeel aanwezig zijn. Met deze 4 vrijwilligers is het gelukt om de winkel in deze
bijzondere omstandigheden draaiende te houden. Om het contact met de overige
vrijwilligers warm te houden werd er regelmatig telefonisch contact met hen opgenomen.
Tijdens de tweede lockdown zagen we kans in alle rust te verhuizen naar de nieuwe locatie.
Het maandelijks Biebshopoverleg heeft niet kunnen plaatsvinden. En in 2020 hebben er
geen stagiairs stage kunnen lopen in de Biebshop.

Voldoende voorraad
De inbreng was mede door de documentaireserie ‘De Kracht van de Kringloop’ in 2019
enorm toegenomen, waardoor we beschikten over voldoende voorraad. Hiermee kon de
internetverkoop via Marktplaats en Bol.com gewoon doorgang vinden en bleef het
omzetverlies vanwege de lockdowns beperkt.
Algemeen jaarverslag 2020 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg
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Omdat er een vrijwilliger is die de financiële administratie uitvoert, is er goed zicht op de
inkomsten en welke goederen het best verkopen (kleding en kleingoed).

Biebbus
De Biebbus is in 2020 weer regelmatig ingezet voor wijkgerichte activiteiten zoals de
Milieustraat, de aangepaste versie van Burendag of het ophalen van de Lewenborger bij de
drukkerij en rondbrengen bij de bezorgers. En natuurlijk was de bus onmisbaar bij de
verhuizing.
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Pubquiz voor alle vrijwilligers, begin 2020

5. Activiteiten
Verwenmiddag
In januari hebben de vrijwilligers een fijne verwenochtend gehad. De dames konden zich
opgeven via een intekenlijst. Door de grote opkomst werd de ochtend verspreid over twee
dagen. De deelnemers waren na afloop razend enthousiast. Het verwennen vond plaats in
het Alfa-college door leerling-schoonheidsspecialisten.

Pubquiz
In februari was er een feestavond voor vrijwilligers met ook een leuke Pubquiz, die werd
georganiseerd door een stagiaire van de opleiding Social Work. Het was een geslaagde
avond.

Get Hooked
De handwerkgroep Get Hooked komt normaal samen op de dinsdag- en vrijdagochtend en
de woensdagavond. Het is een leuke en gezellige groep dames. Van samenkomen kon
tijdens de lockdowns geen sprake zijn, maar Jennie Kuipers van Get Hooked heeft steeds
telefonisch contact gehouden met deze groep.

Wandelgroep in stappen
Ligt voorlopig stil vanwege corona.
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Bingo!
De bingo op de eerste woensdag van de maand is nog steeds een succes met leuke
prijsjes. Maar ook vanwege corona stilgelegd.

Inloopatelier
Het succesvolle inloopatelier op de donderdagochtend onder leiding van Els Meijer is
voorlopig ook stilgelegd.

Koor ‘Zin in zingen’
Het koor onder leiding van dirigente Truus Schouten is eveneens een groot succes.
Door corona moest het koor echter noodgedwongen stoppen in De Oude Bieb. Vanwege het
grote gemis bij de deelnemers, heeft een aantal nog buiten gezongen in het Bevrijdingsbos
aan de Noorddijkerweg. Na het vinden van een nieuwe locatie in Oosterhoogebrug hebben
zij verder kunnen zingen, maar uiteindelijk toch weer moeten stoppen vanwege het verbod
op zingen in groepsverband.

Massage en reiki
Op de eerste maandagmiddag van de maand is er een massage- en reikibehandeling,
gegeven door Hedwig de Jonge. Vrijwilligers en bezoekers kunnen zich opgeven via een
intekenlijst en het blijkt goed aan te slaan. Veel mensen hebben er behoefte aan even te
relaxen. De behandeling duurt 10-15 minuten.
Workshops konden dit jaar geen doorgang vinden vanwege alle maatregelen rondom
corona.

Algemeen jaarverslag 2020 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

16

Aangepaste versie van Burendag

6. PR en Communicatie
Helaas stond de externe communicatie van De Oude Bieb in 2020 vooral in het teken van de
coronacrisis. Begin maart moesten we de mededeling doen dat we per omgaande gingen
sluiten, toen het land in lockdown ging. Met op gezette tijden een ‘houd de moed erin’
berichtje. Later in het jaar was er aandacht voor de aanstaande verhuizing en onze nieuwe
plek aan het Anker. En natuurlijk de aangepaste openstelling tijdens de maanden van
versoepeling van de coronamaatregelen.
De Oude Bieb probeert een zichtbare organisatie in de wijk(en) te zijn en deelt veel op
diverse media. Er is een vaste ruimte in de wijkkrant ‘Nieuwtjes uit De Oude Bieb’, er is een
Facebookpagina met een jaarlijks groeiend aantal volgers. Sinds 2020 hebben we er een
actief Instagramaccount bij dat ook nieuwe volgers trekt. Op social media is er een grote
betrokkenheid van onze volgers bij de gepubliceerde berichten. Daarnaast beheren we de
website: www.deoudebieblewenborg.nl.
Voor onze vrijwilligers verzorgen wij een nieuwsbericht als daartoe aanleiding is.

Crowdfunding
Met de aanvang van de crowdfundingsactie ten behoeve van de verhuizing van De Oude
Bieb, die in december 2019 gelanceerd werd, was publiciteit en marketing voor deze
campagne van groot belang. Er werden persberichten naar lokale media en lokale kranten
gestuurd. Intensief werd aandacht voor de actie gevraagd via onze social mediakanalen.
De doneeractie leverde een dikke 17.000 euro op!
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OOGTV
De Oude Bieb stond in de spotlights in een aflevering ‘Voor mekaar’ van lokale omroep
OOGTV. Op 3 december 2019 werd een special uitgezonden. Het is een uitgebreide
reportage van wat De Oude Bieb is, biedt een kijkje in de keuken en laat zien wat er
allemaal te doen is. Medewerkers en bezoekers komen uitgebreid aan het woord.
Een half jaar later kwam OOG filmen hoe wij als Oude Bieb doorwerkten tijdens de
coronacrisis. Al is De Oude Bieb gesloten voor bezoekers, het werk gaat gewoon door.

Zichtbaar in de buurt en samenwerken
De Biebbus werd in 2020 weer enkele keren ingezet ten behoeve van de wijk. In Lewenborg
werden door de gemeente Groningen en Bewonersplatform Lewenborg (waar vrijwilligers
van De Oude Bieb ook zitting in hebben) twee milieustraten georganiseerd op Meerpaal en
Kajuit. Daarbij was de hulp van de bus van De Oude Bieb wederom onmisbaar.
Bij een tijdelijke milieustraat kan een geselecteerd aantal huishoudens hun grofvuil en ander
afval kosteloos inleveren. Voor de mensen die geen vervoer hebben of fysiek niet in staat
zijn de spullen zelf te brengen, biedt de Biebbus weer uitkomst. Die inzet wordt erg
gewaardeerd. Een milieustraat levert De Oude Bieb bovendien dikwijls weer bruikbare
spullen op voor onze winkel.

Online verkoop
De online verkoop heeft in 2020 een grote vlucht genomen! Twee vrijwilligers met een grote
passie voor boeken verzorgen de online verkoop van boeken via Marktplaats en
Boekwinkeltjes. De online boekenverkoop loopt goed. Daarnaast heeft een andere
vrijwilliger onze online verkoop van goederen op Marktplaats op zich genomen, die daardoor
sterk is toegenomen in 2020.
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Kerstpakketten worden ingeladen

7. Projecten
Buurtconciërges
De twee buurtconciërges hebben in 2020 geheel als vrijwilliger, zo goed en zo kwaad als het
ging, hun rondes door de wijk gedaan. Ze gaan regelmatig op pad om zwerfafval te
verwijderen en hebben geassisteerd bij de Milieustraat die in Boeg werd gehouden.
Daarnaast onderhouden ze de tuin van de Oude Bieb en dragen regelmatig hun steentje bij
om te zorgen dat het rondom de Oude Bieb netjes blijft. Vanaf het najaar 2020 heeft 1 van
de conciërges zich voornamelijk beziggehouden met het leeghalen van de tuin met het oog
op de aanstaande verhuizing

Kerstpakkettenactie
De Oude Bieb heeft ook in 2020 weer Kerstpakketten beschikbaar gesteld voor 30 minima
gezinnen en vaste bezoekers van De Oude Bieb. De Winkeliersvereniging heeft wederom
per pakket een waardebon van 10 euro voor de COOP beschikbaar gesteld. In eerder jaren
kon men het pakket ophalen bij De Oude Bieb en maakten we er een leuke en gezellige
ochtend van. In 2020 hebben twee vrijwilligers van De Oude Bieb, verkleed als kerstvrouw
en kerstman alle pakketten rondgebracht. Dit werd bijzonder op prijs gesteld. Naast het
pakket vond men het vooral geweldig dat mensen aan de deur kwamen en men een praatje
kon maken.

Kerstdiner
In verband met de lockdown is het Kerstdiner helaas niet doorgegaan.
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Jaarlijkse busreis kinderen
Moest helaas worden afgelast.

Wijkwerkgroep tegen eenzaamheid
In 2019 hebben de deelnemers van deze werkgroep, met onder meer Humanitas, WIJ
Lewenborg, het Leger des Heils, Groninger Forum, Vrouwencentrum De Boei en Gemeente
Damsterboord besloten om de samenwerking in een andere vorm voort te zetten. De
meeste organisaties nemen deel aan de Proeftuin Lewenborg en van daaruit zijn diverse
initiatieven ontstaan. Zo is het project ‘Buurten met een bakkie’ gestart (zie elders in dit
verslag).

Taalhuis
Het Taalhuis is er voor laaggeletterden, die de basiskennis missen op het gebied van lezen,
schrijven, luisteren, spreken, rekenen of een computer gebruiken. In het Taalhuis worden zij
geholpen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Verder is er informatie te vinden over
opleidingen, cursussen, taalcafés en andere vrijwilligersprojecten in de stad gericht op taal,
rekenen en digitale vaardigheden.
Taalhuis Lewenborg is een samenwerking van WIJ Lewenborg, Stichting Lezen en
Schrijven, De Oude Bieb, Gemeente Groningen, Noorderpoort, Alfa-college en het
Groninger Forum. Taalhuis Lewenborg is in 2019 officieel van start gegaan. De
taalcoördinator van Taalhuis Lewenborg heeft twee keer per week een spreekuur, één keer
in Het Dok en op dinsdag in De Oude Bieb. De taalcoördinator heeft voorafgaand aan en
tussen de lockdowns door haar normale spreekuur kunnen houden.

Burendag 25 september
Op vrijdag 25 september hebben De Oude Bieb, Bewonersplatform Lewenborg, wijkcentrum
Het Dok en WIJ Lewenborg gezamenlijk een alternatieve Burendag georganiseerd. In plaats
van dat de buren naar een centraal plein kwamen, werden ze in hun eigen straat opgezocht.
Met koffie en lekkers, muziek, demonstraties en meer werd het alsnog een leuke,
alternatieve Burendag. De samenwerking verliep voorspoedig. In 2021 hopen we de
Burendag weer op de oude vertrouwde manier te kunnen vieren. De Oude Bieb heeft voor
de organisatie van deze dag een bijdrage ontvangen van het Oranjefonds.

Kansrijk Oost
In het najaar van 2020 heeft de algemeen coördinator zitting genomen in de projectgroep
Kansrijk Oost 2.0. Kansrijk Oost is als pilot gestart en gaat in 2021 verder als Kansrijk Oost
2.0. Het doel is om per jaar 60 gezinnen te ondersteunen.
Kansrijk Oost is een project in Beijum en Lewenborg, waarbij huishoudens in armoede
intensief begeleid worden door een ‘buddy’ en professionals. Dit project heeft de Innovatie
Award van Mobility Mentoring® Nederland gewonnen. Een mooie erkenning van dit
belangrijke project. Uit het juryrapport: ‘De jury is zeer onder de indruk van de aanpak in
Kansrijk Oost van de gemeente Groningen. Zeventien gezinnen krijgen daarbij intensieve
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ondersteuning van buddy’s – vrijwilligers die vanuit een vriendschappelijke
vertrouwensrelatie met gezinnen werken. Deze buddy’s hebben een professionele
achtergrond, maar weten zelf ook hoe het is om in armoede te leven.’

Proeftuin Lewenborg
De Proeftuin Lewenborg is een informeel overleg, waarin verschillende formele en informele
instellingen die in Lewenborg werken elkaar ontmoeten. Aan elkaar vertellen we wat ieder
voor bewoners in Lewenborg doet.
Het doel is van elkaar te leren, elkaar aan te vullen, elkaar richting te geven, ten einde
effectiever en efficiënter naast de bewoners van Lewenborg te opereren.
In de coronatijd zijn de deelnemers twee keer bij elkaar geweest. De eerste keer is een
ingewikkelde casus besproken. Zijn er tips uit te wisselen? Kunnen we wat voor elkaar
betekenen? In de tweede bijeenkomst was de vraag: Kunnen we iets doen aan het grote
aantal WMO-aanvragen voor huishoudelijke hulp in Lewenborg?
De bespreking heeft opgeleverd dat er een raamwerk ligt om in Lewenborg een experiment
te starten met de werktitel ‘Lewenborg maakt schoon’. Het behelst een plan waarin
bewoners bij bewoners gaan schoonmaken. Het zou gekoppeld moeten worden met een
plusje in de beloning, in een (mogelijke) opleiding en een (mogelijke) baan.
Deelnemers
Leger de Heils, Golvend Lewenborg, WIJ Lewenborg (opbouwwerk, welzijn op recept,
praktijkbegeleider), gemeente Groningen, vrouwencentrum De Boei, De Oude Bieb,
AtHomeFirst, PKN Damsterboord, Humanitas, Scheepsraad (vanaf 1 oktober:
Bewonersplatform Lewenborg) en De Bijdrage.

Donaties Mama Mini en Kringloop+
In 2020 hebben we bij Mama Mini en Kringloop+ een aanvraag gedaan voor subsidie voor
onze buurtmaaltijden. Mama Mini heeft een speciaal fonds dat in 2020 geen grote subsidies
heeft verstrekt, maar ze wilden onze aanvraag voor de buurtmaaltijd toch honoreren met een
kleine bijdrage: we ontvingen tegoedbonnen ter waarde van € 200,-.
Kringloop+ heeft onze aanvraag ook gehonoreerd met een schenking van € 2.500 euro. Dit
bedrag zal geheel besteed worden aan de aanpassing van de keuken in ons nieuwe pand.
Hierdoor hoeven we geen keuken meer te huren bij Het Dok en kunnen we wekelijks een
buurtmaaltijd organiseren. Met dank aan beide organisaties.
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Traning ‘Grenzen stellen’ in klein comité

8. Pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
De Oude Bieb wil met het project, door scholing en ondersteuning van de vrijwilligers, de
zelfregie van henzelf en bezoekers bevorderen en afhankelijkheid ten opzichte van
hulpverlening doorbreken.

Einde pilot, start project ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’
Nadat de pilot ‘Iedereen doet mee in Lewenborg’ in mei 2020 succesvol tot een eind is
gekomen, heeft de projectuitvoerder een nieuw projectplan geschreven. Met behulp van het
VSB fonds en het Oranjefonds kunnen we het project voortzetten, bestendigen en
verstevigen. In het vervolg van het project is de samenwerking met Stichting Centrum voor
Zelfregie en Participatie losgelaten, met instemming van beide partijen. Wij hebben
dankbaar gebruik mogen maken van hun expertise en ondersteuning. We zijn van mening
dat we het nu zelfstandig tot een succes kunnen brengen.
Het vervolg is gestart op 1 juli.

Trainingen
Eind februari en begin maart heeft de vervolgtraining ‘grenzen aangeven’ plaatsgevonden.
Deze training is vooral praktijkgericht. Er was een acteur bij aanwezig. Hierdoor konden de
vrijwilligers in een rollenspel situaties die zij zelf in de praktijk tegenkomen, samen met de
trainer en acteur oefenen. De vrijwilligers vonden het in het begin spannend. Toch kregen ze
er op den duur lol in. Ze gaven aan hier veel aan te hebben gehad.
Citaten van vrijwilligers:
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Door te oefenen heb ik handvatten gekregen over de manier waarop ik mijn grens
aan kan geven.
Ik voel mij nu wat krachtiger en heb geleerd dat ik mijn gevoel en wat een situatie
met me doet, mag benoemen.
Ik vond het eerst wat onnatuurlijk voelen, maar na een aantal keer oefenen in
verschillende situaties, merkte ik dat het makkelijker werd.
De trainers hebben mij tijdens het oefenen erg op mijn gemak gesteld. Hierdoor durf
ik nu sneller mijn grens aan te geven.

Helaas heeft de tweede groep vrijwilligers deze training nog niet kunnen volgen door de
lockdown.
Een training voor de coördinatoren vond plaats op 26 en 29 oktober. De coördinatoren
gaven aan moeite te hebben met de reacties van bezoekers en vrijwilligers, wanneer zij ze
moesten wijzen op het niet houden aan de coronaregels. Deze trainingen vonden plaats met
niet meer dan 4 personen.

Wandelgroep ‘In stappen’
Elk jaar vanaf maart tot en met oktober gaat de wandelgroep op pad. Helaas is dat in 2020
door de lockdown niet doorgegaan.

Soep en kletskoek
Normaliter hebben we twee keer in de maand een buurtmaaltijd. De eerste twee maanden
heeft dit nog plaatsgevonden. Er werd nagedacht en gekeken of dit wekelijks haalbaar zou
zijn, omdat we na de verhuizing in het nieuwe pand kunnen koken in onze eigen keuken. Nu
gebeurde dit nog in de keuken van het aangrenzende wijkcentrum. Helaas hebben we dit
nog niet in de praktijk kunnen brengen, maar de plannen en de animo zijn groot.
Samen met het Sociaal team zijn er plannen om wekelijks eten rond te brengen nu
wijkbewoners en vrijwilligers niet bij ons kunnen eten. Ook weer een manier om te zien hoe
het met de mensen gaat.

Intervisie
De eerste twee maanden heeft er nog intervisie voor de gastvrouwen/heren plaatsgevonden
met ondersteuning van de projectuitvoerder.

Doelen
De Oude Bieb wil met het project door continuering van scholing en ondersteuning de
zelfregie van vrijwilligers en bezoekers bevorderen en afhankelijkheid ten opzichte van
hulpverlening doorbreken. We willen nog nadrukkelijker dan nu een schakel zijn tussen
informele en formele zorg. De ervaringen die we opdoen willen we overdraagbaar maken
naar andere vrijwilligersorganisaties
Als positieve uitkomst van de pilot zijn steeds meer vrijwilligers door de trainingen en
coaching in staat om de hulpvraag van de bezoekers te signaleren. Door onze
laagdrempelige werkwijze en manier van benaderen (informele zorg), hebben we inmiddels
veel bezoekers (vaak zorgmijders) ondersteund en op weg geholpen om de juiste ingang te
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vinden bij formele zorgorganisaties. Juist door het versterken van de vrijwilligers kun je de
bezoekers ook versterken.
Na een roerig en heel gek jaar heeft de projectuitvoerder op een zo passend mogelijke
manier invulling aan het project en coaching aan de vrijwilligers gegeven, daar waar het
nodig was en zij het noodzakelijk vond.

Algemeen jaarverslag 2020 | Stichting De Oude Bieb Lewenborg

25

9. Wijkinitiatieven &
Samenwerking
2020 is noodgedwongen een jaar van
investering geweest. Daar waar
‘wijkinitiatieven en samenwerking’ per
definitie inhoudt dat je het met
bewoners sámen doet, restte ons dit
jaar weinig meer dan zoeken naar
nieuwe wegen om contact te hebben en
te onderhouden met de wijk en met
onze collega-organisaties.
Tegelijkertijd bood 2020 ons de ruimte
om toekomstgerichter te organiseren.

Investeren

De wijkbakfiets

2020 startte met een training
‘Waarderend Onderzoeken’. Positieve gespreksvoering is belangrijk bij het onderhouden van
relaties. Bij deze training leer je vaardigheden waardoor je gesprekken kunt voeren die gaan
om waar het écht om draait. Open staan, luisteren, zonder aannames, begrip hebben voor
andermans houding en gedrag. We wisten tóen nog niet dat we dat weinig in de praktijk
zouden brengen dat jaar.

De Oude Bieb als uitvalsbasis
Informele organisaties als het Bewonersplatform of de diverse werkgroepen waren gewoon
om De Oude Bieb voor overlegmomenten of als uitvalsbasis te gebruiken. Ook dat
transformeerde in de loop van het jaar in online-bijeenkomsten.
Tijdens de zomermaanden hebben we samen met het WIJ-team deelgenomen aan
straatacties. Met spelletjes voor de kinderen en koffie voor de ouders, kennis maken met
bewoners.
De Oude Bieb biedt onderdak aan statafels, opklapbare picknicktafels- en banken en
partytenten. Zowel formele- als informele organisaties uit de wijk maken hier graag gebruik
van.

Nieuwe mogelijkheden
Digitale platformen bieden niet alleen uitkomst in deze coronaperiode, maar in de toekomst
willen we ‘de stem van Groningen’ inzetten om meer en misschien andere bewoners te
betrekken bij De Oude Bieb en het nieuwe BeWonersPlatform Lewenborg.
Ook deze mogelijkheden hebben we online verkend.
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De Bakfiets
Een vaste groep bewoners is betrokken bij wat er speelt in de wijk. Onze overtuiging is dat
veel meer mensen bereid zijn méé te doen als we persoonlijk kennis maken en uitnodigen.
Samen met WIJ-Lewenborg hebben we een elektrische bakfiets aangeschaft om de straten
in te trekken of om op pleinen te staan. Met thee, koffie, soep of broodjes.

Nieuwe ontwikkeling
Dit jaar zijn de wijkinitiatieven die onder de vleugels van De Oude Bieb en Golvend
Lewenborg schuilgingen, een fusie aangegaan met wijkorganisatie De Scheepsraad.
Het nieuwe BeWonersPlatform Lewenborg zet de nauwe samenwerking met De Oude Bieb
voort. Samen zorgen we voor een sociale infrastructuur zodat iedereen die wíl, mee kan
doen!
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Tijdens het werkbezoek van burgemeester Koen Schuiling

10. Stichting/bestuur
Een spannend jaar zou het worden voor De Oude Bieb en ons als bestuur. Er lag veel voor
waarover gesproken en besloten diende te worden. En er was het nodige in gang gezet dat
vroeg om verdere invulling, zoals de aanstaande verhuizing, de aanvraag voor een
algemene voorziening en een mogelijk andere vorm van financiering door de gemeente.
Tot de gevolgen van de coronapandemie ook ons bereikten en wij voor de vraag kwamen te
staan: hoe loodsen we samen De Oude Bieb door deze crisis?
Onze grootste zorg ging allereerst uit naar de medewerkers van De Oude Bieb. Een deel
van hen heeft een kwetsbare gezondheid, wat ook geldt voor een deel van de bezoekers, en
is daardoor mogelijk extra kwetsbaar voor het virus. Een vroege sluiting van De Oude Bieb
bleek al snel onvermijdelijk. Veiligheid stond voorop.
Gedurende de zomermaanden was De Oude Bieb gedeeltelijk geopend met een eigen
coronaprotocol en de nodige aanpassingen. Na reservering was een beperkt aantal
bezoekers welkom per dagdeel en er kon met een kleine groep vrijwilligers gewerkt worden.
In oktober bleek sluiting wederom de enige optie, mede omdat niet iedereen zich wil of kon
houden aan de RIVM-maatregelen. Dat gaf spanningen en een onveilige werksfeer.
De coördinatoren startten belrondes om met iedereen in contact te blijven en een hart onder
de riem te steken tijdens beide lockdowns. De eigen appgroep werd hierbij intensief
gebruikt. Er werden wandelingen op anderhalve meter georganiseerd met de vrijwilligers. De
brooduitgifte kon met creatieve oplossingen doorgang vinden en ook op andere manieren
bleven medewerkers zich inzetten voor collega’s, bezoekers en de wijk.
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Als bestuur zijn we maandelijks bijeen blijven komen om van onze kant de stichting
draaiende te houden. Online of fysiek met in achtneming van alle coronamaatregelen.

10.1 Een beknopte bloemlezing
Verhuizing
Er gaat verhuisd worden naar het Vensterhuis. Vraag is: wanneer? In januari ligt het voorstel
om per 1 juli te verhuizen. Er worden teams gevormd om de verhuizing, de inrichting en de
verbouwing in goede banen te leiden. En er ligt een spoorboekje, dat als draaiboek fungeert.
Lang is er onzekerheid over het tijdstip waarop wij het oude pand uiterlijk moeten verlaten.
Maar rond april wordt duidelijk dat Lefier ons het hele jaar de tijd geeft om de verhuizing voor
te bereiden. In mei wordt het huurcontract ondertekend, waarbij de huur ingaat op 1 januari
2021. Later in het jaar worden offertes opgevraagd voor de noodzakelijke verbouwing en
tegen het einde van 2020 is het Vensterhuis gereed.
Na de eerste verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van Kids First en SKSG (de
twee andere gebruikers) in het Vensterhuis is inmiddels een gebruikersoverleg gestart. Zij
geven aan te moeten wennen aan een nieuwe buur, maar kijken ook uit naar onze komst.
De sfeer is goed.

Exit payroll, enter werkgeverschap
In januari besluiten we de algemeen coördinator en de projectuitvoerder ‘Iedereen doet mee
in Lewenborg’ zelf in dienst te nemen. Dat levert een besparing op van ruim € 10.000,- ten
opzichte van de payroll-constructie die we tot dan toe gebruikten. Er is ook wederzijds een
groot vertrouwen gegroeid tussen de algemeen coördinator en ons als bestuur. Dat geldt
ook voor de trainer/coach. Beiden willen wij graag behouden voor De Oude Bieb. De
penningmeester onderzoekt wat wij nog op orde moeten brengen als werkgever, denk aan
verzekeringen, arbodiensten, bedrijfsarts. Maar ook bijkomende rechten en plichten voor ons
als werkgever op het gebied van personeelsbeleid. Het is een logische stap op weg naar
verdere professionalisering van onze organisatie.

AtHomeFirst
Rond februari is AtHomeFirst al ver met de aanvraag voor een algemene voorziening. En in
april horen we dat de gemeente de aanvraag heeft goedgekeurd. Daaruit rolt een set
rechten en plichten, waar wij goede nota van nemen. Met AtHomeFirst kijken we hoe wij als
algemene voorziening willen functioneren en wat wij daarbij nodig hebben om ons verder te
ontwikkelen. Later in het jaar volgt er een nadere invulling hiervan met een begroting voor
2021. De samenwerking met AtHomeFirst krijgt zo gestalte.
Deze projecten lopen al: ‘Buurten met een bakkie’, of zijn in voorbereiding: ‘Er op uit team’
en ‘Lewenborg maakt schoon’. Daarbij worden ook verbanden gelegd met Kansrijk Oost en
de Buddy Academie.
Er is contact gelegd met de Wiershoeck, die beschikt over een ruime houtwerkplaats. Ook zij
zijn aangemerkt als algemene voorziening, maar zien dat slechts de helft van de capaciteit
van de werkplaats benut wordt. Omdat De Oude Bieb in het Vensterhuis geen ruimte meer
heeft voor een eigen werkplaats, ligt samenwerking voor de hand. De Wiershoeck is daar
positief over en gesprekken zijn gaande.
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Samenwerking gebiedsteam Oost/gemeente Groningen
Indicatieve Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)
In het voorjaar van 2020 hebben vertegenwoordigers van het Gebiedsteam Oost, de
gemeente Groningen en van AtHomeFirst, samen met De Oude Bieb een MKBA opgesteld.
De Oude Bieb biedt in de wijk Lewenborg veel buurtbewoners een plek voor een kopje
koffie, een praatje, ondersteuning op diverse terreinen en geeft mensen de mogelijkheid om
vrijwilliger te zijn en zo een zinvolle dag-invulling te hebben. Dit bespaart de GON-partner en
de gemeente Groningen geld. Met het opstellen van een indicatieve MKBA is inzichtelijk
gemaakt welke functie De Oude Bieb bekleedt in de wijk, maar vooral ook welke besparing
dit oplevert.
Conclusie uit de Indicatieve MKBA
De Oude Bieb levert door het aanbieden van een sociale huiskamer voor de wijk een breed
pakket aan diensten en activiteiten. Op deze manier levert zij een verrassend grote en
waardevolle bijdrage aan de maatschappelijke effecten die dit college wil bereiken zoals
verwoord in haar coalitieakkoord “Gezond groen gelukkig Groningen”.
Daarnaast is De Oude Bieb een preventieve collectieve algemene voorziening die kosten
bespaard. De verhouding tussen de kosten wegen ruim op tegen de opbrengsten en de
baten.
Elke Euro die de gemeente in De Oude Bieb investeert levert de Gemeente 1,75 Euro aan
opbrengsten op, € 231.998,69 in totaal. Waarbij opgemerkt dient te worden dat het hier gaat
om preventieve besparingen. En ook dat de baten niet alleen bij de Gemeente Groningen
terecht komen. Ook AtHomeFirst, de Rijksoverheid, zorgverzekeraars en de samenleving als
geheel hebben als betrokken partners baat bij deze preventieve besparingen.

Nationaal Programma Groningen (NPG)
Er komt veel geld naar Groningen van de NAM. Er is een verdeling gemaakt in thema’s als
economie, natuur en groen, bewonersinitiatieven en sport/gezondheid. Een deel van het
geld is inmiddels al besteed. De Oude Bieb zou vallen onder bewonersinitiatieven. Met het
gebiedsteam vinden hierover verkennende gesprekken plaats. Zou een deel van het geld
onze kant op komen, dan biedt ons dat wellicht de kans een (semi-)permanent onderkomen
te realiseren op een goede plek in de wijk. De gedroomde plannen liggen er.

Project ‘Iedereen doet mee’
De penningmeester heeft een conceptbegroting gemaakt die richting de 100.000, - gaat om
het project ‘Iedereen doet mee’ de komende 2 jaar draaiende te houden. Na een
inventarisatie van mogelijke fondsen, wordt in het voorjaar bij Oranjefonds, VSBfonds en de
gemeente een aanvraag ingediend. In augustus ontvangen we het mooie bericht dat
Oranjefonds en VSBfonds samen tekenen voor € 70.000,-! Met de gemeente is overleg over
toekenning van subsidie in de afrondende fase. Nog meer positief nieuws.

Werkbezoek burgemeester en wijkwethouder
In augustus stond een bezoek van burgemeester Schuiling op het programma. Hij bleek
verhinderd vanwege spoedoverleg in Den Haag. In zijn plaats bracht de nieuwe
wijkwethouder Isabelle Diks op 6 augustus een werkbezoek aan De Oude Bieb en op 10
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september kwam alsnog burgermeester Koen Schuiling op bezoek. Beiden zijn door een
vertegenwoordiging van de vrijwilligers ontvangen en bijgepraat over de organisatie. Dat
verliep in uiterst plezierige sfeer. Wethouder Diks en burgemeester Schuiling waren onder
de indruk van de diverse activiteiten en vooral ook van de ondersteuning die vrijwilligers
bieden aan wijkbewoners.

Aftreden en aantreden bestuursleden
In 2020 verstreek de zittingstermijn van vier jaar voor vier bestuursleden: Monica Helbig –
penningmeester; Bram Hügel – secretaris; Daan Wiers – algemeen bestuurslid; Cor de Vries
– algemeen bestuurslid. In overeenstemming met de statuten, hebben zij zich allen weer
herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn, mits geen van de zittende bestuursleden
bezwaar zou hebben. Er was geen bezwaar en allen wensten ook in dezelfde functie weer
terug te keren. Zo geschiedde. We zijn blij dat mede hierdoor de continuïteit van de stichting
voor de komende jaren gewaarborgd wordt.

10.2 Beloning
Het stichtingsbestuur doet zijn werk belangeloos en onbezoldigd; wij vragen en ontvangen
geen vergoeding voor onze inzet. Noch zetten wij de (financiële) middelen van de stichting in
voor eigen gewin of gewin van derden.
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Biebstijl verhuizing van de piano…

11. Tot besluit
Ontmoeten en verbinden, een warm welkom, een veilige vertrouwde plek in de wijk, samen
aan de slag, smeltkroes voor wijkinitiatieven… Alles waar De Oude Bieb voor staat bleek het
afgelopen jaar amper mogelijk. Daarom een extra woord van dank aan alle vrijwilligers,
medewerkers en coördinatoren die, ondanks corona, er alles aan hebben gedaan om in
contact te blijven met elkaar, met de bezoekers, met de wijk en met wijkorganisaties. Elkaar
online of telefonisch hebben opgezocht of op spaarzame momenten fysiek hebben kunnen
ontmoeten. Of eropuit zijn gegaan om mensen – met in achtneming van de
coronamaatregelen – bij hun eigen voordeur te ontmoeten. Om boodschappen voor hen te
doen of op andere wijze te ondersteunen. En die hard gewerkt hebben om de verhuizing
mogelijk te maken: een megaklus.
Dit jaarverslag is wederom tot stand gekomen in samenwerking met alle coördinatoren,
waarvoor veel dank.
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Locatie
Vanaf januari 2021:
Anker 14-B
9732 HV Groningen
tel. 050 - 851 7806
deoudebieb@gmail.com
www.deoudebieblewenborg.nl
Algemeen coördinator Fen Strating
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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