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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 CCNZ 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 2021 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 behouden van deelnemers en vrijwilligers (door de langdurige sluiting in 2020 was er de
angst dat met name deelnemers een nieuwe hobby hadden gevonden en hun interesse in de
activiteiten van CCNZ hadden verloren)
3. Het werven van nieuwe deelnemers en vrijwilligers om mogelijk teruglopende aantallen op te
vangen.
4. Het verjongen van het imago van CCNZ om ook voor de groep 40 – 55 jarigen interessant te zijn.
5. 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 2021
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

De heer Pierre Habets
De heer René Goorsenberg

01-01-2021
01-01-2021
Vacant
01-01-2021
01-01-2021

Mevrouw Sandra Smeets
De heer Maarten Steeghs

31-12-2021
31-12-2021
Vacant
31-12-2021
31-12-2021

Personele bezetting
In 2021 is er één personeelslid in dienst en zijn er twee medewerkers gedetacheerd. Eén persoon is
gedetacheerd via Werkbedrijf en de ander via Stichting Wijkwerk. Ben Peperzak (gedetacheerd) was in
2021 5 jaar werkzaam bij CCNZ.
Tot aan zijn pensioen op 1 juli 2021 vervulde de heer Süleyman Polat de functie van technisch
beheerder/begeleider. Ruim voor zijn pensioendatum begon het zoeken naar een opvolger die naast het
technisch beheer en het begeleiden van de groepen, ook kon bijdragen aan het verjongen van het imago
van CCNZ. Werving van deze persoon liep via het Werkbedrijf. Na het doornemen van de verschillende
cv’s, zijn er gesprekken gevoerd met drie interessante kandidaten. Op 1 mei 2021 startte Mark Kuster
als creatief begeleider/technisch beheerder.
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)
Creatief begeleider/technisch
beheerder

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

01-01-2021
01-01-2021
01-01-2021

31-12-2021
31-12-2021
01-06-2021

De heer Mark Kuster

01-05-2021

31-12-2021

Eén van de taken van de creatief begeleider/technisch
beheerder is deelnemers te inspireren om iets anders
of iets nieuws binnen hun hobby te proberen en zo een
groep ‘nieuw leven in te blazen’.
Dit deed Mark onder meer door deelnemers een
betonnen tuinzitje te laten beschilderen. Een andere
groep voorzag een tuinzitje van mozaïek.
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Vrijwilligers
Januari 2021 waren er binnen CCNZ 42 vrijwilligers actief. In december 2021 waren er dat 47 waarvan
30 vrouwen en 17 mannen. Vier vrijwilligers waren jonger dan 50 jaar (9%) en 21 vrijwilligers waren 70
jaar of ouder (45%) De vrijwilligers bieden diverse diensten aan zoals deelnemers begeleiden bij
creatieve activiteiten, (mede)organiseren van workshops, barwerkzaamheden, lichte
schoonmaakwerkzaamheden, bestuurlijke taken en ondersteuning van het Repair Café. Het bestuur
heeft besloten om het schoonmaken van de toiletten voortaan niet meer tot de werkzaamheden van de
vrijwilligers te laten behoren. Het leidde tot te veel ongemakkelijke situaties en onderlinge wrijving bij de
vrijwilligers. Het schoonmaakbedrijf dat in 2020 werd ingehuurd vanwege Corona, is dit heel 2021 blijven
doen en ook in de toekomst zal het schoonmaken van de toiletten uitbesteed worden.
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 2021 was er één jubilaris die al 5 jaar op vrijwillige basis werkzaamheden voor CCNZ verricht en één
jubilaris die dit al 15 jaar doet. In 2021hebben zich 7 nieuwe vrijwilligers aangemeld (2 gastvrouwen, 2
begeleidsters edelsmeden, een begeleidster mozaïek, een begeleid speksteen bewerken en een extra
begeleidster glasfusen).

Regelmatig hebben we via verschillende kanalen geprobeerd nieuwe vrijwilligers te werven.
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Gerealiseerde prestaties
Deelnemers
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid bood in 2021 opnieuw een laagdrempelige ontmoetingsplek aan
bewoners van de wijken Dukenburg en Lindenholt. Een aanzienlijk aantal deelnemers besloot na de
Corona-sluitingen in 2020 en 2021 niet meer terug te komen. Het totaal aantal betalende deelnemers in
2021 was 280.
Al in 2019 was het teruglopende aantal inschrijvingen reden om meer workshops in de avonduren te
organiseren. De gedachte daarachter is dat we daarmee enerzijds nieuwe deelnemers voor het reguliere
hobby-aanbod kunnen werven en anderzijds mensen kunnen bereiken die zich minder lang aan ‘iets’ wil
binden. Helaas was het door Corona zowel in 2020 als in 2021 niet mogelijk om de workshops door te
laten gaan.

CCNZ nam opnieuw deel aan de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen.
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Deelnemers per hobby:
Per inschrijving (betalende deelnemers) 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

2021
6
2
37
14
89
29
16
5
12
16
62
45
5
18
7

420

400

363

Bezoekers
In 2020 was CCNZ 21 weken dicht, in 2021 waren we 24 weken dicht vanwege Corona. Ondanks de
beperktere openingstijd hadden we in 2021 meer bezoekers dan in 2020, namelijk 7.754 (t.o.v. 7.637).
De daling van het aantal bezoekers in de afgelopen twee jaar 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.

Enquête
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 hielden we in 2021 een enquête onder onze deelnemers
over hoe we onze service en ons aanbod kunnen verbeteren en/of uitbreiden. 135 personen vulden de
gehele enquête in. Onderstaand een samenvatting van de uitkomsten.
De dienstverlening door de beheerders en barmedewerkers wordt als zeer goed ervaren, gemiddeld een
4,5 op een schaal van 5. De gemeenschappelijke ruimte werd als goed beoordeeld, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Men gaf aan dat de akoestiek slecht is en dat wat levend groen en meer werk van de
deelnemers de ruimte gezelliger zou maken. Er is weinig interesse om elkaar te ontmoeten buiten de
hobby om. Als het Creatief Centrum op dat vlak iets zou organiseren dan zou een excursie of een jaarlijkse BBQ de voorkeur hebben, hoewel er ook interesse is in een planten of zaden ruilmarkt.
Gemiddeld gaf men een 4,3 op een schaal van 5 voor het huidige hobby-aanbod. Tips waren meer
workshops zodat je kennis kunt maken met een hobby en het combineren van glas in lood met glasfusen. Verder willen enkelen nog wat meer verdieping in de hobby die ze uitoefenen en ruimere openingstijden zodat mensen die nog werken vaker kunnen komen. Als het gaat om het uitbreiden van het hobbyaanbod is er vooral interesse in bloemschikken, 3d printen en sierraden maken.
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Opvallend veel van de spontaan genoemde hobby’s zijn
geen creatieve hobby’s. Zo werden genoemd Bridge
cursus, Reanimatie, Leesclub, Tai Chi, Wandeltochten en
Genealogie. Als creatieve hobby’s werden genoemd
Fotografie, Quilten en Kalligrafie. Of Tuinieren en
Computers creatieve hobby’s zijn, is afhankelijk van de
invulling die eraan wordt gegeven.
De respondenten waren met name in workshops
Bloemschikken en Sierraden maken geïnteresseerd.
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Terugblik en evaluatie
COVID-19
Veel van onze deelnemers en vrijwilligers vallen door hun leeftijd in de risicogroep COVID 19. Omdat de
continuïteit van CCNZ sterk afhankelijk is van de gezondheid van deelnemers en vrijwilligers werden de
Covid-maatregelen uit 2020 voortgezet in 2021.
Uitgangspunt daarbij waren de
richtlijnen van de overheid. Of het
(verplicht) vragen naar de corona
app of een negatieve test van
toepassing was voor CCNZ is lange
tijd onduidelijk geweest. Er werd
voor gekozen om deelnemers en
vrijwilligers te vragen de app of een
negatieve coronatest te laten zien
totdat de overheid aangaf dat het
niet meer nodig was voor een
bezoek aan een buurthuis.

Om diverse redenen waren er vrijwilligers en deelnemers die niet beschikten over de corona app of geen
corona test wilden doen. Deze personen hebben we gedurende de tijd dat dit ‘toegangsbeleid’ van
toepassing was, niet toegelaten tot het gebouw. Bij de betreffende personen was daar begrip voor.
Ook in 2021 zorgden de Corona maatregelen 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 2021.
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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 en andere hobbycentra
In 2021 zijn er weinig georganiseerde contactmomenten geweest tussen bestuur, vrijwilligers en
beheerders. In september 2021 was er een vrijwilligersbijeenkomst. Daarvoor werd een ruimte
gereserveerd in wijkcentrum de Meijhorst omdat de ontmoetingsruimte van het Creatief Centrum
onvoldoende mogelijkheden biedt om de 1,5 meter in acht te nemen als alle vrijwilligers bij elkaar zijn.
Met de andere Nijmeegse hobbycentra vooral contact geweest over de wijze waarop een ieder de
coronamaatregelen doorvoerde.

Vrijwilligersbijeenkomst op 24 september 2021 in Wijkcentrum de Meijhorst. Op de bewuste datum was de 1,5
meter-regel niet meer van toepassing en konden de vrijwilligers gewoon ‘aanschuiven’ net zoals ze andere jaren
deden in de ontmoetingsruimte van het Creatief Centrum. Better safe than sorry.

Mogelijkheid om faciliteiten te gebruiken door deelnemers
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.
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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.

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 circa vier
keer per jaar een nieuwsbrief, is er de website, een FaceBook-pagina, een Instagram-pagina en een
Tiktok account. Workshops, vacatures, exposities en openingstijden van Repair Café worden
doorgegeven aan lokale media. Met name De Dukenburger neemt de berichten bijna altijd over.
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Vooruitblik
•

De begroting voor 2022 is een voortzetting van de begroting 2021 met daarop toegepast een
prijsindexering.
◦ Toegevoegd zijn de loonkosten voor een beheerder (0,8 FTE) die enerzijds een deel van de
huidige uitvoerende taken van het bestuur gaat overnemen en anderzijds in 2024 de huidige
beheerder (Ben Peperzak) gaat vervangen als deze in 2024 met pensioen gaat. De dubbele
kosten (loonkosten nieuwe beheerder en kosten voor detachering huidige beheerder) worden
opgevangen uit de reserves.
◦ In verband met de gestegen energieprijzen is een hoger bedrag opgenomen voor gas, water
en elektra.

•

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 2022 is een post Corona en een post Schoonmaak
opgenomen.

•

In 2022 willen we een voorjaarsmarkt (minder kans op sluiting vanwege Corona-maatregelen)
houden ter vervanging van de traditionele kerstmarkt (grotere kans op sluiting vanwege Coronamaatregelen. Voornaamste doelen van de markt zijn promotie en het werven van nieuwe
deelnemers.

•

Streven blijft om meer workshops te organiseren om zo nieuwe deelnemers te werven.

•

We zullen actief contact onderhouden met de lokale media om te werken aan onze
naamsbekendheid.

•

Naast het werven van nieuwe vrijwilligers en deelnemers blijft ook in 2022 blijft het behouden van
vrijwilligers en deelnemers een aandachtspunt.

•

In 2022 onderzoeken we alternatieve inkomstenbronnen om de ‘corona-verliezen op te vangen.

•

Steeds meer mensen weten ons via internet te vinden. Het blijft zaak om regelmatig
nieuwsberichten te plaatsen om in de zoekmachines tevoorschijn te komen. Verder blijkt dat
vooral de video’s een grote aantrekkingskracht hebben.

•

In 2022 willen we een brand- cq ontruimingsoefening houden.
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