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Jaarverslag 2017-2018 – Bestuursactiviteiten buurtvereniging Buytenrode
Inleiding
In dit jaarverslag verantwoordt het bestuur zich voor de diverse door haar verrichtte
activiteiten in het verenigingsjaar 2017-2018.
Samenstelling bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
P.L. (Leo) Kiehl
(voorzitter)
P. (Peter) Kuiper
(secretaris)
W. (Wim) Wenning
(penningmeester)
N. (Nancy) Kuiper
(beheerder)
C. (Claudia) Smit
(communicatie)
Contacten werkgroepen
Het bestuur heeft het afgelopen verenigingsjaar op diverse momenten en over diverse
onderwerpen met de diverse werkgroepen gecommuniceerd. Het bestuur heeft deze contacten
als prettig ervaren. Met enkele werkgroepen zijn de huurovereenkomsten aangepast. Enkele
werkgroepen hebben bijvoorbeeld nu ook zelf een begroting en een financieel jaarverslag
opgesteld. Dat levert voor het bestuur weer bouwstenen voor de totale begroting en financiële
verantwoording. En dit jaar mochten wij ook een nieuwe werkgroep verwelkomen. Dat is de
werkgroep dans, zowel latin, salsa als ballroom. Uiteraard is het mogelijk deel te nemen aan
activiteiten van een van de werkgroepen van Buytenrode. Raadpleeg daarvoor de website
www.buytenrode.nl.
Externe contacten
Het bestuur heeft veel tijd geïnvesteerd in externe contacten. Dit omdat het bestuur het
noodzakelijk vindt om in samenspraak en in samenwerking met andere actoren de activiteiten van
de buurtvereniging te promoten en uit te dragen. Tot die externe contacten behoorden onder
andere gesprekken met wijkwethouder, wijkregisseur, politieke vertegenwoordigers,
gemeenteambtenaren, winkeliersvereniging Buytenwegh, collega buurtverenigingen en
vertegenwoordigers van de media. Ook heeft het bestuur bijeenkomsten bijgewoond met de
wijkprofessionals die actief zijn in de wijk Buytenwegh en met de buurtpanels.
Het afgelopen verenigingsjaar is het doorlopend overleg tussen vertegenwoordigers van de
gemeente en alle buurtverenigingen in Zoetermeer gecontinueerd. Onderwerpen waar alle
buurtverenigingen mee te maken hebben kunnen tijdens dit overleg met de gemeente worden
besproken. In het kalenderjaar is ook het zogenoemde CFR-overleg voortgezet. Aan dit overleg
nemen alle organisaties deel die zijn gehuisvest aan de César Franckrode. Op deze manier
proberen wij met elkaar dit deel van de wijk meer uitstraling te geven en daarmee leefbaar te
houden. Op termijn kan het dan ook gaan over het meepraten van een gedeeltelijke herinrichting
van de César Franckrode. Ook neemt Buytenrode deel aan het overleg van “De Vrienden van
Buytenwegh”. Dit is een samenwerkingsverband van de winkeliersvereniging, de wijkpost, Piëzo,
Midd-inn, Halte 2717, Wijk en Agent Samen, Zoetermeer Actief, Habo en buurtvereniging de
Hoveniers. Het doel van deze samenwerking is om op regelmatige basis gezamenlijke activiteiten
in het winkelcentrum te ontplooien. Daarvoor wordt een activiteitenkalender opgesteld.
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Bij de wijkpost komt op termijn een vitrine te hangen met informatie over de diverse activiteiten
zoals die door de vrienden van Buytenwegh in het winkelcentrum worden georganiseerd.
Verbouwing
Het zal u niet ontgaan zijn dat in de zomermaanden van 2017 zowel de bar, de grote zaal en de
dartbanen geheel zijn vernieuwd. Het plafond in de grote zaal is door de gemeente onder handen
genomen. Voor de vloer, de bar en de dartbanen was Buytenrode zelf aan zet. Met de hulp van
veel eigen vrijwilligers is dit voortvarend ter hand genomen. Alle vrijwilligers zijn tijdens de
jubileumreceptie hiervoor in het zonnetje gezet. Deze verbouwing is mede mogelijk gemaakt door
het Oranjefonds en Fonds 1818, die een geldelijke bijdrage voor de verbouwing hebben
verstrekt.
Muziekfestival
Ook in 2017 werd volgens de Buytenrode traditie weer het muziekfeest gehouden. Op zaterdag
24 juni trad een aantal bandjes met wisselend succes op gedurende de dag en de avond.
Uiteraard verdient Theo de eer die hem toekomt, hij is immers de drijvende kracht achter dit
muziekfestival. En ook deze avond bleef het nog lang onrustig bij Buytenrode, maar dat kwam
vooral door het spetterend optreden van de Creedence Clearwater Revival tribute band. Deze
band was in het kader van het 40-jarig jubileum door het bestuur gecontracteerd om het
muziekfeest met een spetterend optreden af te sluiten.
Sinterklaasfeest
Buurtvereniging Buytenrode organiseerde ook dit jaar weer in samenwerking met de Vrienden van
Buytenwegh het Sinterklaasfeest. In de ochtend van 25 november was Sinterklaas actief in het
winkelcentrum en na een rondrit per boot door Buytenwegh werd Sinterklaas met zijn gevolg
door een menigte dolenthousiaste kinderen ontvangen in de sportzaal naast de buurtvereniging.
De drum- en fanfareband Buytenrode begeleidde Sinterklaas daarbij. Ook vrijwilligers van
Buytenrode traden op als “hulppiet”. Ouders konden tijdens dit kinderfeest bij Buytenrode een
drankje nuttigen. Alle kinderen waren dolenthousiast en bij het vertrek van Sinterklaas werden
alle kinderen blij gemaakt met een fraai cadeau. Na afloop van het officiële gedeelte was
Buytenrode voor alle vrijwilligers geopend om met elkaar onder het genot van een drankje en een
hapje de feestelijke dag nog na te bespreken. Het bleef nog lang gezellig!
Onze eigen Tilly en Nancy hebben namens Buytenrode fantastisch werk verzet. En ook dank aan
onze 2e. huis dj Daan en natuurlijk aan Wim die dit hele gebeuren financieel in de hand wist te
houden. Dit feest is niet meer weg te denken uit Buytenwegh.
Kerstfeest
Op zaterdag 16 december werd voor de tweede keer in samenwerking met alle organisaties uit
onze wijk een Kerstfeest georganiseerd. Het hoogtepunt van de activiteiten lag in het
winkelcentrum. Zo was er een optreden van een Dickens koor, konden er kerststukjes gemaakt
worden, kerstkaarten geschreven worden aan gedetineerden en was er de mogelijkheid een wens
in de kerstboom te hangen. Dit was een gezellige middag voor Buytenrode die een vervolg kreeg
omdat buurtvereniging Buytenrode in de vroege avond de gasten mocht ontvangen die zich
hadden aangemeld voor het buurtetentje met aansluitend een gratis bingo met fraaie prijzen.
Buurtvereniging Buytenrode organiseert deze avond voor die mensen die een steuntje in de rug in
deze tijd goed kunnen gebruiken. Na een kort openingswoord door wethouder Taco Kuiper werd
in aanwezigheid van de wijkregisseur officieel “het buffet voor geopend verklaard”.
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Dit jaar had het bestuur er voor gekozen het voorgerecht zelf te bereiden en het hoofdgerecht
te laten cateren. Cateringservice Zoetermeer heeft dat voor Buytenrode verzorgd. En zorgde als
verrassing ook nog voor een spetterend nagerecht dat door hen aan de deelnemers werd
aangeboden. Vele smakelijke gerechten konden door de ongeveer 80 gasten worden opgeschept.
Ook voor het ‘natje’ was goed gezorgd, iedere gast kreeg enkele consumptiebonnen aangeboden.
Buurtvereniging Buytenrode had werkelijk alles uit de kast gehaald zodat het de gasten aan niets
zou ontbreken. Getuige de vele positieve geluiden die tijdens het etentje door de gasten werden
geuit, is Buytenrode daar prima in geslaagd. Nadat het vaatwerk was opgeruimd, begon het Bingofestijn onder leiding van onze eigen bingo-master Wim. Er werden drie bingoronden gespeeld met
enkele fraaie prijzen. Al deze prijzen zijn door ons nimmer aflatende vrijwilliger Ruud bij de
Zoetermeerse middenstand “los gepraat”. Om alle prijzen werd fanatiek gestreden. Maar ja, ook
aan leuke dingen komt een einde. Zo tegen de klok van 22.15 uur was deze avond weer voorbij.
Nieuwjaarsreceptie
Op woensdag 10 januari 2018 was Buytenrode weer gastheer voor de gezamenlijke
nieuwjaarsreceptie die gehouden werd voor alle organisaties die actief zijn in de wijk
Buytenwegh en de wijkbewoners. Voor een gezamenlijke nieuwjaarsviering is gekozen om ook naar
buiten toe de samenwerking te accentueren. Onze wijkwethouder Taco Kuiper sprak alle
aanwezigen toe. Verder verzorgde de wijkregisseur een presentatie van alle activiteiten en
vooral verbeteringen die in 2017 tot stand zijn gekomen. Na deze presentatie werd op de
televisie een doorlopende selectie van foto’s getoond die tijdens de diverse
(jubileum)activiteiten door onze fotograaf van dienst Herman zijn genomen. Onze voorzitter
heeft deze middag alle vrijwilligers die het bestuur hebben geholpen extra in het zonnetje gezet
met oftewel een Ritualsbon of een slijtersbon.
Beleids- en activiteitenplan 2018-2023
Buurtvereniging Buytenrode stelt zich ten doel het bevorderen en in stand houden van een goed
woon en leefklimaat in de wijk Buytenwegh, alsmede het behartigen van de belangen van haar
leden in de meest ruime zin. Daarom wil de buurtvereniging een ontmoetingsplaats zijn voor alle
bewoners uit de buurt zelf zodat de bewoners aan bepaalde activiteiten deel kunnen nemen.
Onze focus ligt hierbij op culturele-, educatieve- en buurtgebonden activiteiten die de huiskamer
zijn ontgroeid. Om deze doelstelling te realiseren worden er vaste en incidentele activiteiten
georganiseerd en wordt er ingespeeld op ontwikkelingen binnen Zoetermeer die betekenis
hebben voor het werk van de buurtvereniging. Daarnaast probeert de vereniging in te spelen op
actuele ontwikkelingen en stelt het bestuur eens per vijf jaar een beleidsplan op. Dit beleidsplan
wordt jaarlijks geactualiseerd en na vaststelling in het bestuur op de website geplaatst.
Tenslotte
Met dit jaarverslag over het verenigingsjaar 2017-2018 heeft het bestuur van Buytenrode de
leden inzicht gegeven in de activiteiten die zij in het verslagjaar heeft verricht en welke
specifieke activiteiten en beleidszaken zijn opgepakt gedurende het verslagjaar. Middels een
apart overzicht is inzicht gegeven in de diverse activiteiten die in het kader van het jubileum in
het kalenderjaar 2017 zijn georganiseerd.

P.L. Kiehl
Voorzitter Buytenrode
20-02-2018
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