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Jaarverslag 2020 – Buurtvereniging Buytenrode 

 

Inleiding 

In dit jaarverslag verantwoordt het bestuur zich voor de diverse activiteiten  in het jaar 2020. 

Dit betreft dan zowel bestuursactiviteiten, als activiteiten van werkgroepen en overige 

activiteiten. Het verslagjaar kenmerkt zich door Corona, Corona, Corona. Daarom kent dit 

jaarverslag een andere, meer algemene opzet dan vorige jaarverslagen. 

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur was als volgt samengesteld: 

P.L. (Leo) Kiehl  (voorzitter)  

W. (Wim) Wenning (penningmeester) 

A.W.M.(Aad) v.d. Meer (secretaris) 

C. (Claudia) Smit (communicatie) (t/m september 2020)  

 

Claudia heeft in september aangegeven dat zij terug treedt als bestuurslid. Het bestuur heeft 

haar besluit gerespecteerd en haar met een bos bloemen bedankt voor haar werkzaamheden in 

het bestuur. 

 

In het verslagjaar hebben Mirjam de Gee en Ruud de Jonge zich als kandidaat bestuurslid 

gemeld. Na een gesprek heeft het bestuur besloten hen mee te laten lopen in het bestuur. In de 

eerst volgende ALV zal hun kandidatuur  bekrachtigd moeten worden.  

 

Corona 

Ook buurtvereniging Buytenrode heeft te maken gehad met maatregelen in verband met de 

Corona epidemie. Om al deze maatregelen duidelijk te krijgen heeft het bestuur een Corona 

protocol opgesteld. Hierin is opgenomen welke maatregelen Buytenrode heeft genomen aanvullend 

op de voorschriften van de overheid. Deze maatregelen zijn goed zichtbaar in het buurtgebouw 

opgehangen. Ook heeft het bestuur gezorgd voor desinfecterende gel om de handen te 

ontsmetten, desinfecterende doekjes en desinfectiemiddel om tafels, deurklinken en dergelijke 

regelmatig te reinigen. 

 

Het verslagjaar begon nog redelijk normaal, met een start van de activiteiten. Maar al snel 

gooide Corona roet in het eten. In het begin van het verslagjaar konden de geplande activiteiten 

gewoon doorgaan. Maar al snel werd ook bij Buytenrode de 1,5 meter afstandsregel  ingevoerd. 

Eerst met horeca, maar later moest de horeca gesloten blijven. Dit betekende een enorme 

terugloop in baromzet. Tenslotte was er sprake van een lock down, waarbij alle activiteiten stop 

gezet moesten worden. 

Er was alleen een uitzondering voor de activiteiten van de Trombosedienst. Onder strikte 

voorwaarden mochten die van de overheid wel doorgaan.   

Op de website www.buytenrode.nl. heeft het bestuur steeds de meest actuele situatie geschetst 

over (on)mogelijkheden bij Buytenrode.  
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Contacten werkgroepen 

Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar met de diverse werkgroepen met name over 

Corona gecommuniceerd. Verder waren er nauwelijks contacten omdat de (werkgroep)activiteiten 

geen doorgang konden vinden. Dat is ook de reden dat er geen apart verslag per werkgroep is 

opgesteld. 

 

Externe contacten 

Het bestuur heeft ook tijd geïnvesteerd in externe contacten. Zo is het instituut Taalpartners, 

dat taallessen verzorgd aan nieuwe Nederlanders, inmiddels een graag geziene huurder bij 

Buytenrode. Uiteraard waakt het bestuur ervoor dat deze activiteiten niet ten koste gaan van de 

eigen activiteiten van Buytenrode. 

Door de Coronamaatregelen zijn er nauwelijks contacten geweest met de 

wijkwethouder, wijkregisseur, politieke vertegenwoordigers, gemeenteambtenaren, 

winkeliersvereniging Buytenwegh, collega buurtverenigingen en vertegenwoordigers van de media.   

 

Sinterklaasfeest 

Buurtvereniging Buytenrode was in het verslagjaar gastheer van de Sinterklaasviering van 

winkelcentrum Buytenwegh. Dit feest werd onder Coronaregels georganiseerd. Vooraf was een 

kleurwedstrijd georganiseerd en elke prijswinnaar kon bij Sinterklaas de gewonnen prijs ophalen. 

Niet allemaal tegelijk, nee één voor één. 

 

Kerstfeest 

Helaas kan het traditionele Kerstetentje in het verslagjaar in verband met Corona geen doorgang 

vinden. Het bestuur hoopt dat dit in 2021 weer wel mogelijk is. 

 

Meubilair e.d. 

Het bestuur heeft het verslagjaar benut om nieuwe, meer tilbare, tafels en nieuwe stoelen aan 

te schaffen. Ook is er nieuwe vriezer aangeschaft omdat de oude vriezer er na jaren trouwe 

dienst de brui aan gaf. Tenslotte is ter vervanging van het oude, houten hekje, een nieuw hek 

geplaatst aan de terraszijde.  

 

Tenslotte 

Met dit jaarverslag over het jaar 2020 heeft het bestuur van Buytenrode de leden inzicht 

gegeven in de activiteiten die zij in het verslagjaar heeft verricht.  

Het bestuur hoopt dat buurtvereniging Buytenrode op korte termijn de diverse activiteiten weer 

kan opstarten.  

 

 
P.L. Kiehl 

Voorzitter Buytenrode 

12-04-2021 
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