Jaarverslag 2020
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Geachte lezer,
Het jaar 2020 staat bij iedereen – en dus ook bij ons – te boek als het “corona-jaar". Een
ommekeer in ons dagelijkse leven en, zoals in het geval van de Stichting WijZijnMaasniel, een
rem op de verdere ontwikkeling en uitvoering van nogal wat ambities en initiatieven. En tóch
kijkt het bestuur tevreden en trots terug op hetgeen er in 2020 is gedaan in plaats van het
verleidelijke afwachten. We zijn als jong en verfrissend initiatief behoorlijk actief en
improvisatierijk gebleken. Natuurlijk zijn enkele vaste activiteiten en ontmoetingsmomenten
afgelast maar hebben we binnen de omstandigheden de energie weten vast te houden.
Meerdere vrijwilligers bleven actief en hebben tóch menige activiteit weten te realiseren. Het
bestuursteam bleef actief, online, via Teams en bezorgde de vrijwilligers een persoonlijke
wenskaart, pleegde diverse interesse-telefoontjes en produceerde een interne nieuwsbrief “Mail
oet Neel”. Maar we hebben ook voor de Maasnielse gemeenschap 2 vernieuwende, zeer
geslaagde en goed gewaardeerde dorpsactiviteiten georganiseerd, zie §2.2 op pagina 6.
Een ontwikkeling om extra te vermelden is “WijZijnMaasniel 2.0”. Het bestuur bemerkte uit
eigen ervaringen én uit reacties van de vrijwilligers dat een organisatie-aanpassing nodig bleek.

2

Menige enthousiaste werkgroep zag zijn belangrijkste huiswerk snel afgerond, het bestuur zat
te dicht op de uitvoering en nieuwe, actuele onderwerpen achterhaalden eerdere
doelstellingen. Vanuit 3 corona-proof “Heisessies” ontwierp het bestuur een plan met als
hoofdlijnen:
• De juiste vrijwilliger (met zijn kennis en ervaring) beter op de juiste plek;
• Meer ruimte en flexibiliteit voor nieuwe initiatieven door interessegroepjes (commissies);
• Meer besturen op afstand om de vrijwilligers meer verantwoordelijkheden en
zelfontplooiing te bieden en het takenpakket van de bestuursleden te ontlasten;
• Minder vergaderen en meer doen.
Dit plan werd gepresenteerd aan de WijZijnMaasniel-vrijwilligers. Helaas gooide de coronapandemie zand in de vernieuwingsmotor en is de implementatie uitgesteld tot 2021-2022.
Oftewel: WijZijnMaasniel bruist, ondanks corona! Maasniel blijft uitdagen(d)!
Met trots bieden wij u hierbij ons jaarverslag 2020 aan. Wij vertrouwen erop u hiermee
inhoudelijk en financieel inzicht te geven in de afgelopen activiteiten van ons WijZijnMaasniel.
Met vriendelijke groeten, namens de medebestuursleden en de vrijwilligers
Paul Wijenberg, voorzitter Stichting WijZijnMaasniel

WijZijnMaasniel

Huiskenshof 10, 6042 NZ Roermond

KVK 13040827

1. Stichting WijZijnMaasniel
1.1 Algemene gegevens
-

Correspondentieadres:

Huiskenshof 10, 6042 NZ Roermond
www.wijzijnmaasniel.nl, info@wijzijnmaasniel.nl

-

IBAN: NL52 RABO 0337 6232 36

-

Fiscaal nummer: 814122723

1.2 Bestuur
Momenteel telt het bestuur 5 leden. Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden zonder
enige vergoeding.
Samenstelling bestuur:
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Voorzitter:

Paul Wijenberg

Secretaris:

Hans Lucas

Penningmeester:

Patricia Vaessen

Bestuurslid:

Wil Cox

Bestuurslid:

Roel Nijsen (tot 31 december 2020)

Bestuurslid:

Nienke Homan (vanaf 13 oktober 2020)

1.3 Vrijwilligers
In 2020 zijn er 46 vrijwilligers actief geweest voor de stichting. Deze zijn onderverdeeld over 5
werkgroepen: Activiteiten, Communicatie, Schoon & Groen, Veiligheid en Verkeer. Ieder
bestuurslid heeft een bestuurlijke afvaardigingsfunctie in een van de werkgroepen.
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2. Werkzaamheden van de stichting
2.1 Beleidsplan en doelstellingen 2020
Nog steeds handelend vanuit de resultaten van de enquête uit het voorjaar 2018 staan
hieronder zowel op bestuurs- als op werkgroep niveau, onze plannen voor 2020 beschreven.

Te realiseren doelen in 2020:
1. Meer zichtbaar zijn, duidelijkere profilering;
2. Meer vrijwilligers met bredere inzet vanuit de Maasnielse gemeenschap realiseren;
3. Vraaggerichte uitbreiding van onze dienstbaarheid voor de Maasnielse gemeenschap.

Deze doelen worden gerealiseerd middels onderstaande plannen/activiteiten:

1. Organisatiestructuur
Werkgroepen t.b.v. Activiteiten, Communicatie, Schoon & Groen, Veiligheid en
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Verkeer blijven ondersteunen vanuit het bestuur.

2. Samenwerking en belangenbehartiging
a. Periodiekoverleg met wethouder en wijkregisseur;
b. Periodiek overleg met voorzittersoverleg verenigingen;
c. Periodiek overleg met Ondernemend Maasniel;
d. Openstaan voor nieuwe vormen van samenwerkingen met tweerichtingsverkeer.

3. Werkgroep Activiteiten
a. Bevorderen van samenwerking tussen Maasnielse verenigingen/stichtingen;
b. Aanjagen van bestaande of vernieuwende evenementen en activiteiten in het belang
van de Maasnielse gemeenschapszin.

4. Werkgroep Communicatie
a. Werkwijze, doel en mogelijkheden van WijZijnMaasniel nog bekender maken;
b. T.b.v. andere werkgroepen het communicatietraject begeleiden;
c. Bedenken van promotie en communicatiemiddelen voor WijZijnMaasniel;
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d. Onderhouden en uitbreiden van een eigen website, Facebook en Twitter en aanvullen
met andere communicatiekanalen;
e. Contacten onderhouden met media ten behoeve van andere communicatiekanalen.

5. Werkgroep Schoon & Groen
a. Presenteren plan voor „nieuw groen‟ op het Betjesplein;
b. Informatieavond met als thema „Honden‟, waarbij informatie verstrekt zal worden over
het hondenbeleid, aandacht besteed zal worden aan bewustwording hondeneigenaren
en draagvlak onderzoeken voor een hondenspeelweide;
c. Opschoonacties voor de snoeproute tussen supermarkt Plus Rutjens en de scholen;
d. Onderhoud van het groen in Maasniel blijven monitoren;
e. Stimuleren van bewoners om de wijk groener en milieuvriendelijker te maken.
Bijvoorbeeld door geveltuinen, TuinyForests en adoptie van boomspiegels.

6. Werkgroep Veiligheid
a. Opzetten van informatieavond in de week van de Veiligheid (nieuw format);
b. Aandacht voor verloedering/leefbaarheid wijk Tegelarijveld;
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c. Wijkbezoeken;
d. Coördinatie AED;
e. Coördinatie Buurtpreventie Whatsapp;
f. Communicatie met de wijkagent, BOA en Gemeente op gebied van veiligheid.

7. Werkgroep Verkeer
a. Bedenken en najagen (uitvoeren) van oplossingen voor gevaarlijke punten;
b. Aangepaste verkeerssituatie blijven monitoren;
c. Opzetten van informatieavond „Verkeerssituaties‟, waarbij gevaarlijke verkeerspunten
worden uitgelegd en aangepaste situaties worden toegelicht;
d. Contacten met Gemeente, wijkagent, BOA en instanties.
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2.2 Activiteiten 2020

Het bestuur heeft over heel 2020 zoveel mogelijk maandelijks digitaal vergaderd. In de
bestuursvergadering werden alle lopende zaken, de voortgang van de werkgroepen en andere
bestuurlijke en organisatorische zaken besproken. De werkgroepen zijn door corona
grotendeels in pauze stand gegaan. Een aantal activiteiten zijn helaas geannuleerd, maar
eigenlijk zijn we best wel heel trots op de dingen die we in 2020 wél hebben kunnen realiseren!

-

Interne mail: “Mail oet Neel” – geheel 2020, maandelijkse uitgave:

Om onze vrijwilligers als eerste op de hoogte te brengen van wat we allemaal samen doen,
werd in januari 2020 de eerste interne “Mail oet Neel” verstuurd. Een nieuwsbrief die alleen de
vrijwilligers van WijZijnMaasniel ontvangen. Iedere werkgroep wordt kort uitgelicht, waardoor
onze vrijwilligers beter op de hoogte blijven van de diverse werkzaamheden, besprekingen en
resultaten van bestuur en werkgroepen.

-
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Externe nieuwsbrief: “Neel-Mail” – geheel 2020, maandelijkse uitgave:

Het grote broertje van de “Mail oet Neel” zien we naast de website als belangrijkste
communicatiemedium van eigen en andermans nieuws naar de Maasnielse gemeenschap. Het
aantal abonnees steeg aanzienlijk naar 600. In het verslagjaar zijn er o.a. door gebrek aan
activiteiten bij ons en anderen (corona-effect) enkele edities uitgevallen. Daarentegen hebben
we in geval van bijzondere activiteiten enkele “Special Editions” uitgegeven. Denk hierbij aan de
Rommelroute en de Lichtjesweek. In totaal zijn er toch 13 edities van de “Neel-Mail” verstuurd.

-

Aanschaf en plaatsing AED Neeldervelt – vrijdag 8 januari 2020:

De Werkgroep Veiligheid heeft zich sinds de oprichting van WijZijnMaasniel hard gemaakt voor
een dekkend AED-netwerk voor Maasniel. Op 8 januari plaatsten zij de laatste benodigde AED
voor een volledig dekkend netwerk. Dit betekent dat WijZijnMaasniel nu 4 AED’s in eigendom
en beheer heeft: het Brikkenhoes (Brededwarsstraat 62-178), Neelderhof (Schepen van de
Portenstraat 26), A2 Automobielen (Elmpterweg 29) en Neeldervelt (Tegelarije 26).

-

75 jaar vrijheid – zondag 1 maart 2020:

Maasniel werd op 1 maart 1945 bevrijd, 75 jaar later vonden in Roermond diverse festiviteiten
en herdenkingen plaats. Wat we toen niet wisten, was dat dit de laatste activiteit ‘in vrijheid’ zou
zijn, zonder corona. Het programma kwam tot stand door een samenwerking van de Maasnielse
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stichtingen Neel Laef en WijZijnMaasniel. Een herdenkingsceremonie op het Betjesplein, een
historische stoet authentieke legervoertuigen, een respectvolle kranslegging, een bijzondere
hulde aan de gesneuvelde korporaal Touw en expodoeken op het Betjesplein met daarop
authentieke oorlogsfoto’s behoorden tot het programma van deze bijzondere dag.

-

Minibieb – eerste locatie op 21 maart 2020 geplaatst:

Corona maakte ons creatief, vindingrijk en solidair! Op Hoplr ontstond het idee voor een
minibieb. De eerste kast werd gedoneerd, een paar vrijwillige klusuurtjes geïnvesteerd en oude
boeken van zolder gehaald. De eerste kast op de Eiermarkt 16a was een feit en vanaf dag 1
een groot succes! In augustus werden er twee kasten op maat gemaakt en in het najaar
geplaatst op de Bredeweg 15 en de Schout Roffaertstraat 172.

-

Ansichtkaart Vrijwilligers – medio mei 2020:

In mei hebben we naar alle vrijwilligers een ansichtkaart gestuurd om ze een hart onder de riem
te steken in die gekke eerste onzekere maanden van de corona-crisis.
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-

Ansichtkaart “Groeten uit Neel” – medio augustus 2020:

Om WijZijnMaasniel goed onder de aandacht te brengen bij héél Maasniel werden er 5000
flyers gedrukt en huis aan huis verspreid. Er is voor dit grote aantal flyers gekozen omdat de
oplage in 2500 stuks of 5000 stuks leverbaar was. Aangezien we deze kaart de komende jaren
kunnen blijven gebruiken (tijdloos), is er gekozen voor een groter aantal dan de 3200 Neelder
huishoudens.
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-

Rommelroute Maasniel – zaterdag 5 september 2020:

Niet een rommelmarkt met allemaal kraampjes bij elkaar in één straat of op hét plein, maar 205
verkoopstandjes in de tuin of garage van deelnemende inwoners overal in Maasniel. Een
nieuwe, corona-proof dorpsactiviteit met gratis deelname! Een daverend succes!

-

Vrijwilligersavonden WijZijnMaasniel 2.0 – 28, 29 september en 1 oktober 2020:

Om onze vrijwilligers bij te praten over onze plannen voor WZM 2.0 (zoals reeds besproken in
de inleiding) hebben we 3 vrijwilligersavonden georganiseerd. Om te kunnen voldoen aan de op
dat moment geldende RIVM-maatregelen hebben we onze groep vrijwilligers opgesplitst in 3
kleinere groepen en zodoende 3 informatieavonden gerealiseerd.
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-

Zwerfafval rapen – vanaf november 1x per twee weken:

Een mooi voorbeeld van WijZijnMaasniel 2.0: een klein groepje vrijwilligers vond elkaar en
besloot in actie te komen. Na het vele (corona)wandelen door Maasniel viel het deze groep op
dat er veel zwerfafval op straat lag, daar wilden ze wel iets aan doen! De afdeling Milieuzaken
van de Gemeente hielp met het beschikbaar stellen van de benodigde materialen en verzorgt
de ophaaldienst van de gevulde vuilniszakken.

-

Neelder KoffieHeukske – 1 á 2 keer per week (met onder andere Kerst special):

Sinds november 2020 is Maasniel een corona-proof ontmoetingsplek rijker: het Neelder
KoffieHeukske. Een plek die op internet te vinden is en waar mensen elkaar kunnen
“ontmoeten”, terwijl ze toch gewoon thuis op de bank of aan de keukentafel zitten. Met een pc,
laptop, tablet, iPad of smartphone kan iedereen verbinding maken met dit KoffieHeukske.
WijZijnMaasniel stelt de ruimte beschikbaar; voor koffie of thee dien je zelf te zorgen.
Deelnemen aan zo’n gesprek is voor alle Neelder Luuj bedoeld én geheel gratis.

-

Voedselbank inzamelingsactie bij Plus Rutjens – zaterdag 12 december 2020:

Voor het tweede jaar op rij heeft WijZijnMaasniel geholpen bij het inzamelen van artikelen voor
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de Voedselbank Midden-Limburg. In samenwerking met Plus Rutjens hebben 8 vrijwilligers
houdbare levensmiddelen ingezameld om mensen/gezinnen te helpen die aangewezen zijn op
de Voedselbank. Juist in het corona-jaar éxtra van belang!

-

Kerstkaart – medio december 2020:

Voor alle inwoners van Maasniel werd er een Kerstkaart met nieuwjaarsgroet huis aan huis
verspreid. Samen met onze vrijwilligers en Scouting Sint Joris Maasniel zijn er ruim 2500
kerstkaarten bezorgd.

-

Lichtjesweek Maasniel – zaterdag 19 t/m zaterdag 26 december 2020:

In de week voorafgaand aan Kerst vond de eerste Maasnielse Lichtjesweek plaats. Hiervoor
hebben WijZijnMaasniel en Scouting Sint Joris Maasniel de handen ineen geslagen. Het doel
was een sfeervol verlicht Maasniel te realiseren. Alle Maasnielse inwoners werd gevraagd
lichtversieringen aan huis en/of in de tuin aan te brengen. Door het aanmelden van de
deelnemers per adres ontstond er een prachtige route (85 vermelde deelnemers) die iedereen
corona-proof op zijn eigen moment en tempo kon bewandelen.
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3. Financiën
Het bestuur stelt zich niet ten doel om het vermogen van de Stichting WijZijnMaasniel te doen
groeien. Wel zal zij er voor waken een kleine reserve, in stand te houden, opdat een financiële
tegenvaller uit eigen middelen opgevangen kan worden. In 2020 is gebleken dat enige reserves
cruciaal zijn om in onverwachte situaties, zoals de corona-crisis, toch actief te kunnen blijven en
van betekenis te kunnen zijn voor de gemeenschap!

De penningmeester voert administratie van de inkomsten en uitgaven, zodanig dat op elk
moment het bestuur inzage kan krijgen ten aanzien van de financiële ontwikkelingen
betreffende projecten of de algemene financiële stand van zaken. Na afsluiting van het
boekjaar, presenteert de penningmeester aan het bestuur de jaarrekening van de stichting,
waarin opgenomen de balans, de staat van inkomsten en uitgaven en de begroting voor het
nieuwe boekjaar. Wil Cox, bestuurslid, heeft een kascontrole uitgevoerd. De administratie en
onderliggende stukken zijn gecontroleerd en goedgekeurd. Het boekjaar staat gelijk aan het
kalenderjaar.
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3.2 Toelichting
De kosten die de Werkgroep Activiteiten heeft gemaakt bestaan uit de Rommelroute en de
Lichtjesweek. De kosten die de Werkgroep Communicatie heeft gemaakt bestaan uit de
drukkosten voor de corona-ansichtkaart voor onze vrijwilligers, de “Groeten uit Neel”-flyer en de
aanschaf van flipoverpapier. De Werkgroep Schoon & Groen heeft al haar geplande activiteiten
helaas geannuleerd zien worden en dus geen kosten gemaakt. De kosten die de Werkgroep
Veiligheid heeft gemaakt zijn voor het onderhoud van de AED’s. De Werkgroep Verkeer heeft
helaas geen informatieavond kunnen organiseren en dus geen kosten gemaakt dit jaar. Verder
zijn bankkosten gemaakt. De vergaderkosten zijn dit jaar lager uitgevallen omdat vrijwel alle
vergaderingen online plaats hebben gevonden en het huren van vergaderlocaties dus niet nodig
was. Wederom een grote kostenpost was de aanschaf van twee nieuwe AED’s, deze zijn
gedekt met de subsidie van de gemeente. Ook hebben we dit jaar een aantal niet begrote
uitgaven gedaan, zoals de drukkosten voor de kerstkaarten, het laten bouwen van 2
minibibliotheken en de aanschaf van een partytent en een beamer (inventaris). Allemaal
uitgaven die wij als bestuur als investering hebben gezien in de Neelder gemeenschap in dit
bijzondere en bijzonder rare jaar.
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