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Beleids- en activiteitenplan 2013 - 2018
Inleiding
Buurtvereniging Buytenrode is een gezonde vereniging die op 25 augustus 1977
is opgericht; vrijwel direct na oplevering van de nieuwbouw in de wijk
Buytenwegh.
Op dit moment zijn meer dan 180 personen lid van de vereniging.
Doelstelling
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.
Realisatie
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.
Bovengenoemde doelen worden bereikt door:
Het houden van vergaderingen;
Het bevorderen van het instellen van werkgroepen;
Het doen van onderzoek in de wijk en het publiceren daarvan;
Het organiseren van activiteiten in de recreatieve, sociale en culturele
sfeer;
Het verstrekken van informatie aan leden en andere belangstellenden;
Het onderhouden van contacten met gemeente en andere organisaties;
Het onderhouden van contacten met de wijkpost Buytenwegh; het
buurtpanel van de bewonerscommissie Buytenwegh en andere instanties
die in de wijk actief zijn;
Het onderhouden van contacten met andere buurtverenigingen.
Werkgroepen en activiteiten
Op de website (www.buytenrode.nl) kan kennis worden genomen van de
activiteiten die door de buurtvereniging in de wijk Buytenwegh plaatsvinden. Er
is een ruime keus aan activiteiten voor jong en oud en voor ieder budget. Door
één of meer activiteiten bij te wonen kan ervaren worden waarom zoveel mensen
de weg naar buurtvereniging Buytenrode al hebben weten te vinden.
De buurtvereniging is het hele jaar actief, behalve in de grote schoolvakantie,
dan is de buurtvereniging gesloten. Naast de wekelijkse activiteiten worden ook
extra activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld het zomerfeest en het
buurtetentje voor die mensen in de wijk die een steuntje in de rug goed kunnen
gebruiken zo aan het einde van het jaar. Ook wordt jaarlijks gezamenlijk met het
wijkteam Buytenwegh een nieuwjaarsreceptie gehouden.
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Alle activiteiten worden gecoördineerd door werkgroepen. Om de verschillende
werkgroepen met hun activiteiten in goede banen te leiden worden afspraken
gemaakt met de coördinatoren van de werkgroepen en worden zo nodig
gebruikersovereenkomsten gesloten om het een en ander te realiseren.
Voorts wil het bestuur in samenwerking met de coördinatoren de deelname aan
de diverse activiteiten vergroten. Zo wordt gedacht aan het verruimen van de
public relations voor bepaalde activiteiten. Dit kan plaats vinden middels de
(regionale) media of middels het uitdelen van flyers.
De volgende werkgroepen zijn actief binnen buurtvereniging Buytenrode:
Badminton
Dit is een activiteit voor een kleine groep mensen. Deze groep Speelt al jaren
samen in de gymzaal naast het buurtgebouw.
Bingo
Maandelijks is er een bingo voor buurtbewoners. De avonden worden goed
bezocht door de (wat oudere) buurtbewoners.
Country
Wekelijks word les gegeven in country-dance. Dit is een echte groepsactiviteit
die de saamhorigheid vergroot. Er wordt immers niet solo maar in rijen voor,
naast en achter elkaar gedanst.
Dart
Dartclub “Simply the best” organiseert voor haar leden wekelijks een eigen
avond. Het gaat dan om recreatief darten in competitieverband. De gezelligheid
om het spel en dit met elkaar beoefenen staat centraal.
Klaverjassen & Jokeren
6 keer per jaar worden deze druk bezochte avonden georganiseerd. Ook wordt er
een tombola gehouden met mooie prijzen.
Knutselclub
Dit is een club voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Als de “R” in de maand is, dan is
het tijd voor de knutselclub. Echt van alles wordt onder deskundige leiding
geknutseld.
Deze werkgroep organiseert inmiddels ook een creatieve middag voor ouderen.
Deze activiteit moet nog meer bekendheid krijgen zodat meer ouderen bereikt
worden.
Modelvliegtuigbouw
De Zoetermeerse Luchtvaartclub “Los van de grond” houdt als onderdeel van
buurtvereniging Buytenrode wekelijks de clubavond. Dan wordt geknutseld aan
modelvliegtuigjes in alle soorten en vormen.
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Postzegelbeurs
Elke eerste zaterdag van de maand organiseert de Zuid-Hollandse
Postzegelvereniging bij buurtvereniging Buytenrode een ruilmarkt voor
postzegels. Ook kunnen bij andere verzamelaars postzegels aangeschaft worden.
Een loterij biedt de kans mooie prijzen te winnen. Ook wordt 2x per jaar een
heuse postzegelveiling georganiseerd. Dit zijn heel erg druk bezochte
bijeenkomsten. Ook is er speciaal voor de jeugd vanaf een jaar of 8 een
jeugdafdeling waar de kunst en het enthousiasme voor het verzamelen van
postzegels wordt bijgebracht.
Schildersclub
De werkgroep schilderen is de jongste werkgroep binnen Buytenrode. 1x per
week komt een stel enthousiaste mensen bij elkaar om te schilderen. Dit heeft al
tot enkele exposities geleid in het buurtgebouw. Het gaat hierbij om het aanleren
van (nieuwe) technieken en vooral om de gezelligheid.
Snuffelmarkt
Een aantal keer per jaar staat de buurtvereniging in het teken van de
snuffelmarkt. Hier kunnen buurtbewoners hun creativiteit tonen en hun
zelfgemaakte creaties en overige spulletjes aan de man brengen.
Spiritueel
Ongeveer 2x per jaar worden spirituele beurzen bij Buytenrode georganiseerd.
Tafeltennis
De werkgroep tafeltennis is al sinds 1987 actief bij Buytenrode. Op dit moment
zelfs 2x per week. Naast recreatief tafeltennis wordt ook in competitieverband
deelgenomen aan de Unie Bedrijfs Tafeltennis en wel onder de naam
Tafeltennisvereniging Buytenrode, afgekort TTVB.
Yoga
2 x per week wordt deze filosofie in de praktijk gebracht.
Naast bovengenoemde min of meer reguliere activiteiten staat het bestuur van
Buytenrode ook open om andere meer ad-hoc activiteiten voor de buurt te
organiseren. Indien daarvoor belangstelling bestaat kan dat bij (één van de)
bestuursleden gemeld worden.
Zo wordt de buurtruimte bijvoorbeeld voor vergaderingen van een vereniging
van eigenaren open gesteld. Ook de Trombosedienst maakt 1x per week gebruik
van de buurtruimte als prikpost.
En in 2014 zal Buytenrode de intocht van Sinterklaas mede organiseren. In de
buurtruimte zal deze dag met een spetterend feest voor de kinderen worden
afgesloten.
Financiële bijdrage werkgroepen
Jaarlijks is op de begroting van buurtvereniging Buytenrode een bedrag
gereserveerd, bestemd voor de verschillende werkgroepen die actief zijn binnen
de buurtvereniging Buytenrode.
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Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen is voor het aanvragen
daarvan een aantal spelregels vastgesteld in de bestuursvergadering van 25
november 2013.
Criteria voor het verkrijgen van een financiële bijdrage:
Het moet een werkgroep zijn van de buurtvereniging Buytenrode;
De leden van de werkgroep moeten lid zijn van de buurtvereniging;
Bestemming van de bijdrage moet duidelijk zijn omschreven;
Het moet passen binnen de activiteit die door de werkgroep wordt gedaan;
Per werkgroep kan eenmaal per drie jaar een aanvraag worden ingediend;
De op deze wijze aangeschafte zaken/goederen blijven eigendom van de
buurtvereniging;
Aanvraag voor vergoeding dient schriftelijk te worden ingediend bij het
bestuur van de buurtvereniging.
Het bestuur zal na ontvangst van de aanvraag binnen 6 weken beslissen over
het al dan niet toekennen van de bijdrage.
Stichting Palet Welzijn
Deze stichting organiseert bij de buurtvereniging diverse activiteiten ten behoeve
van ouderen in de wijk. Activiteiten waarbij veel persoonlijke begeleiding en
aandacht wordt gegeven. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende
activiteiten:
Latin en ballroom danslessen voor 55 plussers;
Tekenen en schilderen;
Toneellessen;
Spelmiddagen;
Ouderengymnastiek;
Volksdansen;
Bewegingssport Tai Chi
Alle activiteiten van Palet Welzijn worden op de website van Buytenrode
geplaatst.
WMO
Het bestuur van buurtvereniging Buytenrode heeft mede als doelstelling het in
stand houden van een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners in de wijk
Buytenwegh. Wijkbewoners moeten zich thuis voelen in Buytenwegh. Dit gaat
verder dan puur het organiseren van activiteiten voor wijkbewoners. Volgens het
bestuur gaat het ook om recreatie en ontmoeting. Het bestuur ziet uiteraard
graag dat de wijkbewoners meedoen maar ook dat zij zoveel als mogelijk
zelfredzaam zijn. Om dit te bewerkstelligen is het bestuur voornemens
huiskamerbijeenkomsten in het buurtgebouw van Buytenrode te organiseren.
Daarbij ligt de focus op ouderen en eenzamen. Het gaat niet alleen om
kwetsbare bewoners. Het spreekt daarbij als vanzelf dat er hierbij sprake is van
een laagdrempelige inloop voor de wijkbewoners.
Het bestuur poogt zo een luisterend oor te bieden aan wijkbewoners die daar
behoefte aan hebben . Indien noodzakelijk zullen bewoners gewezen worden op
(professionele) organisaties binnen de gemeente Zoetermeer.
Het bestuur stelt zich voor, bijvoorbeeld middels een wijkenquête, de mening en
de behoefte van wijkbewoners te inventariseren. Tevens zal gevraagd worden of
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enthousiastelingen en deskundigen zich willen melden om tijdens deze
bijeenkomsten de bewoners, indien noodzakelijk met raad en daad bij te staan.
Zo probeert het bestuur in te spelen op wijkbewoners om op deze manier wat
voor een andere bewoner te kunnen betekenen.
Zoals hierboven beschreven probeert het bestuur van buurtvereniging
Buytenrode een bijdrage te leveren aan het in goede harmonie en op een
prettige wijze samen wonen en leven van bewoners in de wijk Buytenwegh.
Wijkpost
Mede met het oog op de geformuleerde doelstellingen van de buurtvereniging
Buytenrode zal het bestuur regelmatig en intensief overleg voeren met de
wijkmanager van de wijkpost Buytenwegh. Aspecten zoals in dit beleidsplan
besproken zullen daarbij aan de orde komen.
Gemeente Zoetermeer
Op initiatief van Buytenrode is in 2014 een overleg gestart waar naast de
gemeente Zoetermeer alle buurtverenigingen in Zoetermeer aan kunnen
deelnemen. Op verzoek zorgt de gemeente voor gastsprekers. Thema’s voor
2014 zijn subsidies en pr-zaken. Verder zijn de gesprekken bedoeld om als
buurtverenigingen van elkaar te leren en indien mogelijk nader met elkaar
samen te werken.
Financiën
De inkomsten van de buurtvereniging bestaan uit (doel)subsidies, contributies,
donaties en de opbrengst van de baromzet. Jaarlijks wordt inhoudelijk en
financieel verantwoording afgelegd aan de subsidieverstrekkers, leden en
donateurs.
Vrijwilligers
Alle werkzaamheden bij de buurtvereniging worden door vrijwilligers verricht.
Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook altijd welkom. Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot één van de bestuursleden.
Voortgang
Dit beleids- en activiteitenplan is vastgesteld door het bestuur van
buurtvereniging Buytenrode. Dit plan is in principe een 5-jarenplan maar zal
jaarlijks geactualiseerd worden.
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