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Algemene informatie
Doelen en taken
De stichting Creatief Centrum Nijmegen-Zuid (CCNZ) biedt, zonder winstoogmerk, bewoners van de
wijken Dukenburg en Lindenholt uiteenlopende activiteiten op creatief gebied. Het gaat voor het
merendeel om dagactiviteiten voor mensen van 18 jaar en ouder die niet aan het arbeidsproces
deelnemen. In een gemoedelijke omgeving kunnen de deelnemers creativiteit koppelen aan sociale
contacten. Het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
CCNZ verzorgt de (technische) voorzieningen die nodig zijn voor het uitoefenen van de creatieve
activiteiten. Ze zoekt actief naar vrijwilligers die de deelnemers kunnen begeleiden en ondersteunen en
die gastvrouw of -heer willen zijn in de ontmoetingsruimte. Daarnaast biedt CCNZ onderdak aan een
eigentijds ‘Repair Café’ en zijn er verspreid over het jaar workshops.
In 2020 is vooral ingezet op:
1. Het zo veel mogelijk ‘Corona-proof’ openhouden van het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid zodat
onze vrijwilligers en deelnemers in een relatief veilige en gezonde omgeving hun hobby kunnen
uitoefenen.
2. Het werven van deelnemers en vrijwilligers, met name in de eerste twee maanden van het jaar.
Daarna hebben we ingezet op het behouden van een band met de vrijwilligers. Doordat het
Creatief Centrum ruime tijd dicht is geweest in verband met coronamatregelen hebben we extra
aandacht aan onze vrijwilligers geschonken zodat we bij ‘heropening’ nog steeds een beroep op
ze konden doen. Denk daarbij aan een extraatje in de vorm van een reep chocolade die aan huis
werd bezorgd, telefoontjes om naar de gezondheid te informeren en een attentie toen het
Centrum weer openging.
3. Het verder uitbouwen van de communicatie via social media.
4. Besturen op afstand met als doel verbeterde continuïteit in de bedrijfsvoering.

Organisatie en structuur
Bestuur (vrijwilligers)

Beheer (gedetacheerd)

Activiteitenbegeleiders
(vrijwilligers)

Activiteitenbegeleider /
Technisch beheer
(gedetacheerd / in
dienst)

Projectondersteuning
(vrijwilligers)

Facilitair medewerkers,
gastvrouw/-heer

(vrijwilligers)

Coördinator Repair café
(vrijwilliger)

Medewerkers Repair
café (vrijwilligers)
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Samenstelling Bestuur 2020
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

De heer Pierre Habets
De heer René Goorsenberg
Mevrouw Sandra Smeets
De heer Maarten Steeghs

01-01-2020
01-01-2020
Vacant
01-01-2020
27-10-2020

31-12-2020
31-12-2020
Vacant
31-12-2020
31-12-2020

In 2020 zijn er drie gesprekken geweest met personen die interesse hadden in een bestuursfunctie bij
CCNZ. Per 27 oktober 2020 is vanuit de geïnteresseerden de heer Maarten Steeghs toegetreden tot het
bestuur.
Personele bezetting
In 2020 is er één personeelslid in dienst en zijn er twee medewerkers gedetacheerd. Eén persoon is
gedetacheerd via Werkbedrijf en de ander via Stichting Wijkwerk. Op de arbeidsovereenkomsten die met
vaste of tijdelijke personeelsleden worden gesloten is de cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening
van toepassing. Bestuursleden en andere vrijwilligers krijgen een beloning volgens de maatstaven van
de belastingdienst voor vrijwilligersvergoeding.
Beheerder (0,9fte)
Beheerder (0,8 fte)
Technisch beheer/begeleiding
(0,9 fte)

De heer Christ van Schijndel
De heer Ben Peperzak
De heer Süleyman Polat

01-01-2020
01-01-2020
01-01-2020

31-12-2020
31-12-2020
31-12-2020

Vrijwilligers
Bij CCNZ waren in 2020 49 vrijwilligers actief waarvan 30 vrouwen en 19 mannen. Drie vrijwilligers
waren jonger dan 50 jaar (6%) en 23 vrijwilligers waren 70 jaar of ouder (47%) De vrijwilligers bieden
diverse diensten aan zoals deelnemers begeleiden bij creatieve activiteiten, organiseren van workshops,
exposities en de kerstmarkt, barwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, bestuurlijke taken en
ondersteuning van het Repair Café. De begeleiding van vrijwilligers gebeurt op individuele basis, er is
geen standaard protocol. Onderdeel van het vrijwilligersbeleid is dat de vrijwilligers gratis kunnen
deelnemen aan twee hobby’s. Bijna iedere vrijwilliger maakt gebruik van dit aanbod.
In 2020 waren er vier jubilarissen die respectievelijk al 15, 10, 5 en 5 jaar op vrijwillige basis
werkzaamheden voor CCNZ verrichten. In 2020 hebben zich 3 nieuwe vrijwilligers aangemeld
(begeleidster boetseren, begeleidster naaien, begeleidster patch work). Het geïnteresseerde bestuurslid
kan, vanwege de gehanteerde procedure pas vanaf 2021 als vrijwilliger worden opgenomen.
Eén gastvrouw is om persoonlijke redenen gestopt en één is in 2020 langdurig afwezig door ziekte.
Gastvrouwen/-heren verzorgen onder meer de koffie voor de deelnemers en verrichten
schoonmaakwerkzaamheden. Door het vertrek van deze vrijwilligers is onderbezetting ontstaan. In
februari heeft het bestuur gesproken met de gastvrouwen/-heren over welke acties genomen kunnen
worden om de vrijwilligersfunctie aantrekkelijk te houden.
Verder is de begeleider van de computerworkshops
gestopt. Reden was het gebrek aan inschrijvingen voor de
workshops in 2020. Hij wil wel nog verder gaan als
vrijwilliger voor CCNZ als er weer interesse is in
computerworkshops.
Ook is de begeleider van één van de boetseergroepen om
persoonlijke redenen gestopt. Hij blijft wel beschikbaar als
vervanger en blijft actief als deelnemer.
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COVID-19
Veel van onze deelnemers en vrijwilligers vallen door hun leeftijd in de risicogroep COVID 19. Op vrijdag
13 maart 2020 kwamen de eerste afmeldingen van vrijwilligers die het om gezondheidsredenen niet
langer verantwoord vonden om groepen te begeleiden. Op zaterdag 14 maart werden via mail alle
deelnemers en vrijwilligers geïnformeerd dat CCNZ per direct tot 31 maart werd gesloten. Uiteindelijk
bleek de sluiting te duren tot en met 31 december met uitzondering van de periodes 31 augustus - 4
november 2020 en 19 november - 14 december. Het Repair Café is vanaf februari 2020 niet meer open
geweest.
Omdat de continuïteit sterk afhankelijk is van de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers, gingen de
maatregelen die in 2020 werden ingevoerd om besmetting met Corona te voorkomen verder dan in dat
jaar vanuit de overheid werd voorgeschreven. Helaas hebben we één keer een onaangename situatie
gehad waarin een bezoeker weigerde om zich aan de maatregelen te houden.
Om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, zijn in 2020 verschillende maatregelen getroffen:
• Inhuren schoonmaakbedrijf om de toiletten te reinigen, aanvullend op de
schoonmaakwerkzaamheden van de gastvrouwen/-heren.
• Gescheiden bezoekersstromen voor in- en uitgang van het gebouw.
• Registratie bij binnenkomst.
• Verplicht mondkapjes bij verplaatsen binnen gebouw en bij hobby’s Edelsmeden en Glas-in-lood.
• Mondkapjes gratis beschikbaar voor bezoekers die ze zijn vergeten.
• Desinfectiemiddel bij de toegangsdeur van het gebouw.
• Bord met ‘gedrags’-regels (1,5 meter, handen wassen, niezen in elleboog, bij ziekte thuisblijven).
• Sluiting van de ‘kantine’, koffie en thee worden naar het hobbylokaal gebracht.
• Luchtfilters in twee hobbylokalen (in de overige lokalen is automatische luchtafzuiging).
• Indien mogelijk werken met de ramen open, altijd minimaal 30 minuten luchten als een nieuwe
groep komt.
• Verkleining van de omvang van sommige hobbygroepen zodat 1,5 meter mogelijk is.
• Maximaal 1 hobbygroep per lokaal
• Tafels en stoelen op 1,5 meter gezet.
• Aangepaste tijden van enkele hobby’s zodat drukte bij deuren en in de gang wordt voorkomen.
• Plaatsen van spatschermen bij de hobby’s zilversmeden en glas-in-lood.
• Zeepdispensors en papieren handdoekjes op de toiletten.
• Sluiten van 1 van de toiletten zodat 1,5 m afstand kan worden gehouden op het toilet.
• Bordje vrij-bezet op de toiletdeuren
• Hulpstukken toilet- en buitendeuren zodat ze zonder handcontact kunnen worden geopend.
• Weghalen van de tafel met tweedehands spullen.
Om de binding met de vrijwilligers en deelnemers tijdens de sluiting niet te verliezen, zijn diverse acties
ondernomen. Zo is bij alle vrijwilligers een attentie (reep chocolade) aan huis gebracht en ontvingen ze
in het Creatief Centrum een hangertje/bierpakket en hebben de beheerders regelmatig telefonisch
contact gehad met hen. De vrijwilligers hebben op hun beurt contact gehouden met de deelnemers.
Sommige deden dat via de mail, anderen via What's App.
Al deze maatregelen hebben gezorgd voor hogere uitgaven (aanschaf beschermingsmiddelen, extra
attenties voor vrijwilligers) en minder inkomsten (lagere barinkomsten, minder bezoekers). Dit is terug te
lezen in het financieel jaarverslag 2020.
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Gerealiseerde prestaties
Deelnemers
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid bood in 2020 opnieuw een laagdrempelige ontmoetingsplek aan
bewoners van de wijken Dukenburg en Lindenholt. Het totaal aantal inschrijvingen was 363 waarvan 311
betalende deelnemers, 49 vrijwilligers en 3 personeelsleden. Het teruglopende deelnemersaantal in
2019 was aanleiding tot het verhogen van het aantal workshops dat men kon volgen bij het Creatief
Centrum. Via de workshops wilden we nieuwe deelnemers voor het reguliere hobbyaanbod werven.
Helaas was het door Corona niet mogelijk om de workshops door te laten gaan.
CCNZ nam opnieuw deel aan de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen.

Deelnemers per hobby:
Per inschrijving en per vrijwilliger kan worden deelgenomen aan maximaal twee hobby’s.
De best lopende hobby’s zijn Edelsmeden, Tekenen/schilderen en Speksteen bewerken.

Beeldhouwen met hout
Boekbinden
Boetseren
Creatief Allerlei
Edelsmeden
Glas-in-lood
Glasfusen
Mozaïeken
Naaien
Patchwork
Tekenen, schilderen
Speksteen bewerken
Textiele werkvormen
Vilten
Hout afdeling
Totaal incl.
vrijwilligers

2019
6
5
47
17
93
32
14
12
13
20
64
56
6
20
14

2020
6
2
47
18
94
28
13
6
14
19
63
51
5
21
13

420

400
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Bezoekers
Het aantal bezoekers in 2020 was 7.637. De gigantische daling van het aantal bezoekers is volledig toe
te wijzen aan de sluiting vanwege Corona. Behalve hobby’s biedt CCNZ elke tweede zaterdag van de
maand onderdak aan de landelijke organisatie Stichting Repair Café. Het Repair Café is gesloten vanaf
februari 2020.

Workshops 2020
Het maximale aantal deelnemers aan een workshop wordt bepaald door de workshophouder. Het
merendeel van de geplande workshops heeft geen doorgang gevonden vanwege de sluiting.
datum

tijdstip

hobby

22- jan
29- jan
5- feb

woensdagavond
woensdagavond
woensdagavond

Workshop Glas-in-lood
Workshop Glas-in-lood
Workshop Glas-in-lood

Aantal
personen
9
9
9

Maximum
vol
vol
vol

Nieuw hosting pakket
Om de nieuwe website (eind 2019 opgeleverd, in de loop van 2020 voorzien van teksten en
afbeeldingen) snel en goed te kunnen laten werken, is Creatief Centrum Nijmegen-Zuid overgestapt
naar een nieuwe host voor haar website.
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Expositie 2020
In Wijkcentrum Meijhorst waren vanaf 7 januari tot
31 maart 2020 werken van deelnemers van Creatief
Centrum Nijmegen-Zuid te zien. In het Atrium en op
de 1e etage van Wijkcentrum Meijhorst waren een
40-tal schilderijen en tekeningen te bezichtigen. Het
werk was zeer divers en gemaakt in de vrije tekenen schildergroepen, de aquarelleergroep en de
groep abstract tekenen en schilderen. Daarnaast
werden in de vitrine in het Atrium werkstukken
tentoongesteld.
Vanuit de expositie-deelnemers kwamen er leuke
complimenten dat ze nu ook hun werk aan een breed publiek
konden laten zien. Verder waardeerden ze het dat ze bij de
opening twee personen mochten uitnodigen en dat er werd
voorzien in een gratis drankje en hapje. Zowel van mensen
die langsliepen als ook medewerkers van het wijkcentrum
zelf kwamen al leuke reacties.
Gedurende de hele expositie hadden bezoekers de
mogelijkheid om op woensdagmiddag kennis te maken met
het aanbod aan creatieve hobby’s van Creatief Centrum
Nijmegen-Zuid. Er waren demonstraties van onder meer
Tekenen/Schilderen, Stippen, Boekbinden, Steenkunst en
Edelsmeden. Boven en beneden was een informatietafel ingericht met folders, mailgegevens voor
aanmelden van workshops, activiteiten c.q. hobbylijsten en de verkooplijst van de tentoongestelde
werken die te koop waren.
Om publiciteit te geven aan de expositie zijn persberichten gestuurd naar De Brug, RN7, In de buurt
Nijmegen, Weekblad-Wegwijs, Malvert-online, Wijchens Nieuws en Dagblad de Gelderlander.
Op 10 januari opende de voorzitter de expositie.
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Terugblik en evaluatie
Herstel pand
Op 4 september 2019 reed een van onze deelneemsters bij het wegrijden van de parkeerplaats met
haar auto tegen de zijkant van het pand. Gelukkig was er geen persoonlijk letsel. De schade aan het
pand is echter groot, de ruimte achter de betreffende muur is niet mee bruikbaar en het dak lijkt te zijn
ontzet. CCNZ huurt het pand van de gemeente Nijmegen. De verzekeringsmaatschappijen zijn er relatief
snel uit wie verantwoordelijk is voor de schade, maar de betrokken assetmanager van de gemeente
Nijmegen was zeer moeilijk bereikbaar waardoor er ernstige vertraging ontstond. De projectleider van de
firma Cuppens heeft daardoor pas op 17 januari 2020 de tekeningen opgehaald die nodig waren voor de
vergunningsaanvraag om de wens voor een extra raam te kunnen realiseren. Ook bleek het nodig dat er
op 27 januari 2020 nogmaals een schade-expert kwam kijken. Op 16 maart was de vergunning binnen.
Uiteindelijk is op 5 juni 2020 het pand opgeleverd.
Januari 2020 ligt het pand er nog hetzelfde bij als op 4 september 2019. Alleen is het gat dan met hout
afgedekt en is er een hekwerk geplaatst.

Pas op 5 juni 2020 is het pand opgeleverd met een raam aan de eerder blinde muur van het gebouw.
Door de plaatsing van het raam is de lichtinval dusdanig verbeterd dat de ruimte geschikt is als
hobbyruimte.

9

Jaarverslag Creatief Centrum Nijmegen-Zuid 2020

Problemen parkeerplaats
Al langere tijd maakten ouders die hun kinderen naar de nabije basisscholen brengen, gebruik van de
parkeerplaats om hun kinderen snel en dichtbij de school af te zetten. Gevolg hiervan is dat onze
deelnemers in de ochtend onvoldoende parkeerplek hebben. De beheerders van het Creatief Centrum
hebben de ouders regelmatig op hun gedrag aangesproken en hun erop gewezen dat het privéterrein is
waarop parkeren alleen voor deelnemers en vrijwilligers is. Op een bord bij de ingang staat duidelijk
aangegeven dat het privéterrein is. Desondanks blijven de ouders op het terrein parkeren. In januari en
februari liep het uit de hand en voelden de beheerders zich bedreigd. Naar aanleiding hiervan is contact
opgenomen met de wijkmanager Dukenburg en de handhaver. Voordat we contact met de scholen
konden opnemen, loste het probleem zich op: de scholen gingen dicht vanwege Corona.

Contactmomenten met vrijwilligers, hobbycentra en deelnemers
In 2020 zijn er meerdere, georganiseerde contactmomenten geweest tussen bestuur, vrijwilligers en
beheerders. Tot maart 2020 fysiek in groepsverband, daarna telefonisch, per mail en via individuele
afspraak met tijdslot. Voorbeelden van individuele afspraken zijn het huisbezoek van de voorzitter of
beheerder die een kleine attentie overhandigde en het uitreiken van een cadeautje en het kerstpakket
door de beheerders c.q. bestuurders in het Creatief Centrum aan de vrijwilligers. Minimaal een keer per
twee maanden hadden de beheerders telefonisch contact met de vrijwilligers. De vrijwilligers hebben op
hun beurt weer contact opgenomen met de deelnemers, meestal via mail of via een groepsapp, een
enkele keer telefonisch. Doel van de individuele afspraken was het gemotiveerd houden van de
vrijwilligers en behouden van deelnemers.
Daarnaast is zo goed als mogelijk contact
gehouden met de andere hobbycentra. Meestal
was dat via e-mail. In februari is er een overleg
geweest tussen StAAD en het bestuur van CCNZ
over mogelijke samenwerking. Helaas werden er
te weinig aanknopingspunten gevonden. Het
laatste coördinatorenoverleg met de andere
hobbycentra vond plaats op 12 maart. Ook heeft
CCNZ via de penningmeester (met een p&o
achtergrond in de zorg) zich opgegeven voor de
online meetings Klankbordbijeenkomst indicatieve
dagbesteding in januari 2021 nadat de voorzitter
een oriënterend gesprek had gehad in oktober
2020. En er was een gesprek met de
accountmanager van de Vrijwilligerscentrale.
In juni (versoepeling van de maatregelen) is elke
hobbygroep uitgenodigd om samen met hun
begeleider op een vastgesteld tijdslot en op 1,5
meter afstand te komen bijkletsen.
Versnaperingen waren ten laste van CCNZ. Alle
40 groepen namen de uitnodiging aan. Na lange
tijd waren er dus weer bezoekers: ‘s ochtends
een groep en ‘s middags een andere groep. Bij
goed weer stonden buiten de tafels en stoelen
klaar, bij slecht weer binnen.
Na iedere groep werd gedesinfecteerd. De bijeenkomsten werden positief beoordeeld door de
aanwezigen. Wel maakte de afstand voor sommigen moeilijk om de gesprekken te volgen.
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Mogelijkheid om faciliteiten te gebruiken door deelnemers
Aan alle deelnemers is via de
nieuwsbrief gevraagd of ze faciliteiten
van het Creatief Centrum wilden
gebruiken tijdens de sluiting voor
publiek.
Aan deelnemers aan de hobby
Boetseren is de mogelijkheid geboden
om hun werk in de oven van CCNZ te
bakken. Ze kwamen het werk aan de
deur afleveren en de begeleider plaatst
het in de oven. Van dit aanbod is goed
gebruik gemaakt.

Nieuwsbrief
Het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid brengt circa vier keer per jaar een Nieuwsbrief uit die wordt
samengesteld door een vrijwilliger. Iedere geïnteresseerde kan zich daarvoor inschrijven. In de
nieuwsbrief worden workshops en exposities aangekondigd, oproepjes geplaatst, verschijnen
bestuursmededelingen en vertellen vrijwilligers en deelnemers over hun beweegredenen. In 2020
verscheen de nieuwsbrief in januari, mei, oktober en december.
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Externe communicatie
Het hele jaar door kunnen geïnteresseerden een afspraak maken om vrijblijvend een keer een hobby bij
te wonen. Van deze optie is verschillende keren gebruik gemaakt. Daarnaast verschijnt er een
tweemaandelijkse nieuwsbrief, is er de website, een FaceBook- en een Instagram-pagina. Workshops,
vacatures, exposities en openingstijden van Repair Café worden doorgegeven aan lokale media. Met
name De Dukenburger neemt de berichten bijna altijd over.
Open dagen en kerstmarkt zijn in 2020 vervallen. Wel waren er verschillende exposities, naast de
expositie in Wijkcentrum De Meijhorst, waar geïnteresseerden konden kennis maken met CCNZ.
Januari
Sieradenexpositie in Bibliotheek Zwanenveld
Februari
Keramiekexpositie in Bibliotheek Zwanenveld
Interview met de voorzitter door een journalist van De Dukenburger in september 2020.
Deelname aan informatiemarkt Week van de
Ontmoeting Dukenburg 3 oktober 2020
Videoboodschap: Goed en gezond 2021
Vanuit het bestuur is een video opgenomen om
vrijwilligers en deelnemers een goed en gelukkig
2021 te wensen. Deze video werd zeer
gewaardeerd. Voornemen is dan ook om meer
met video’s te gaan werken.
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Vooruitblik
•

De begroting voor 2021 is een voortzetting van de begroting 2020 met daarop toegepast een
prijsindexering. Ook is vastgehouden aan het aantrekken van een activiteitenbegeleider en
werving van een technisch beheerder omdat de huidige per 1 juli 2021 met pensioen gaat. Er
zullen extra kosten (dubbele loonkosten) zijn voor het inwerken van een nieuwe technisch
beheerder.

•

We verwachten ook het komende jaar extra kosten te hebben door het nemen van
coronamaatregelen en daaraan gerelateerd het inhuren van een schoonmaakbedrijf voor het
reinigen van de toiletten. Op de begroting 2021 is een post Corona en een post Schoonmaak
opgenomen.

•

Ook in 2021 blijft het behouden van vrijwilligers en nieuwe deelnemers een aandachtspunt.
Naast behouden, willen we ook nieuwe vrijwilligers en deelnemers. Als de omstandigheden het
toestaan, zullen we hiervoor gaan werven.

•

In 2021 onderzoeken we alternatieve inkomstenbronnen om de ‘corona-verliezen op te vangen.

•

Onder het motto “we praten met de deelnemers, niet over deelnemers” blijven we onderzoeken
of onze inschatting m.b.t het aanbod nog klopt. Daarom houden we in 2021 een enquête onder
onze deelnemers over hoe we onze service en ons aanbod kunnen verbeteren en/of uitbreiden.
Daaruit zou onder ander een alternatief voor de hobby mozaïeken, waarvan de
deelnemersaantallen hard terug zijn gelopen, moeten komen.

•

De nieuwjaarswens op video werd zeer gewaardeerd. Het voornemen is dan ook om in 2021
meer met video te gaan werken.
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