Vereniging Dwarsverband

Verantwoording 2021

“Van elkaar leren en elkaar helpen.’’
Lid Dwarsverband, enquête 2021

1

Voorwoord
Het coronavirus drukt ook in 2021 nog een grote stempel op onze werkzaamheden. Terwijl
we zo’n waarde hechten aan het fysiek ontmoeten van elkaar, zijn we een groot deel van
2021 genoodzaakt zoveel mogelijk thuis te werken en de leden voornamelijk digitaal en via
de telefoon bij te staan. Ook moeten we veel schakelen om onze bijeenkomsten steeds
weer aan te passen aan de wisselende maatregelen. Na een opleving in de mogelijkheden
voor ontmoetingen, ronden we het jaar toch weer af met extra maatregelen.
Voor onze leden zijn het onzekere tijden. Ze zijn een groot gedeelte van het jaar alleen
open voor de meest kwetsbaren. Veel plannen gaan niet door of worden uitgesteld. We
horen van veel leden dat ze zich zorgen maken over de betrokkenheid van vrijwilligers en
huurders, het voortbestaan van activiteiten en de financiën. De coronacrisis het hoofd
bieden, vraagt van alle leden een flinke dosis flexibiliteit en creativiteit.
Ook intern wordt er van Dwarsverband veel gevraagd dit jaar. Coördinator Roos gaat een
nieuwe uitdaging aan en wordt vervangen door Rosa Koenen. Maar veel tijd om haar in te
werken is er niet, al na een paar weken gaat mede-coördinator Sarah met
zwangerschapsverlof. Sarah wordt tijdelijk vervangen door Do Verschragen. Deze wisseling
van coördinatoren vereist ook van iedereen flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
Toch kijken we terug op een vruchtbaar jaar. Ondanks dat we elkaar weinig live zien, is er
wel veel onderling contact in (online) bijeenkomsten, werkgroepen, appgroepen of via de
telefoon. We wisselen kennis en ervaring uit, steunen elkaar en vormen ‘buddy’ relaties.

Verenigingsstructuur
Het bestuur van Dwarsverband bestaat in 2021 uit drie leden: een voorzitter,
penningmeester en secretaris. Het bestuur vergadert dit jaar zes keer. Tussendoor hebben
de coördinatoren op regelmatige basis overleg met de bestuursleden, veelal de voorzitter.
In de klankbordgroep zitten vier bestuursleden van de verschillende locaties, twee
bestuursleden van Dwarsverband en de coördinatoren. De klankbordgroep komt dit jaar
twee keer bij elkaar.

De leden
In 2021 krijgen we het Wevehuis erbij als nieuw lid, daarmee stijgt het ledenaantal naar 23
leden.
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In voorgaande jaren waren het vooral bestuursleden van aangesloten initiatieven, die
aansloten bij de bijeenkomsten en vragen stelden. Het is een mooie ontwikkeling dat er
ook meer betrokkenheid ontstaat van andere groepen binnen de zelfbeheerinitiatieven,
zoals de beheerders, penningmeesters en andere vrijwilligers.
We beginnen het jaar met een ‘ronde’ langs alle leden, deze keer telefonisch of via ZOOM.
We spreken bijna alle leden uitgebreid, horen hoe het gaat, welke vragen ze hebben en
introduceren tegelijkertijd het video- en cultuurproject. Zo kunnen we gericht leden helpen
of verbinden met andere leden. Het geeft ons ook de kennis om mooie voorbeelden en
terugkerende vragen een plek te geven in onze nieuwsbrieven en zo ook andere leden
weer te inspireren.
Gedurende het jaar hebben we met alle leden contact, met de één intensiever dan met de
ander, al naar gelang de behoefte. Wel is het contact dit jaar veel vaker telefonisch, via email of een online gesprek. In dit tweede coronajaar zijn we met zijn allen daar meer aan
gewend, maar het is toch niet hetzelfde. In het voorjaar sturen we alle leden een klein
presentje, ‘houd moed’, dat wordt goed ontvangen.
“Ga vooral door op die persoonlijke benaderingen, ik besef me dat dat veel tijd
en energie kost maar ben ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het succes!”
- Lid, enquête 2021

Uitwisseling
Inhoudelijke bijeenkomsten
Dit jaar kiezen we er voor om meer in te zetten op het bij elkaar komen in werkgroepen en
minder in groot comité. We willen dit jaar 2 à 3 keer samen komen, maar corona in
combinatie met de wisseling van coördinatoren in de zomer gooien roet in het eten. Het
feit dat de bijeenkomsten voornamelijk online moeten plaatsvinden, helpt niet mee.
Ondanks dat veel mensen eraan gewend zijn, is het toch een extra drempel. De
bijeenkomst over het Noodfonds, wat we op 11 februari organiseren, moet helaas wegens
te weinig aanmeldingen worden afgelast.
We houden in april online een inhoudelijke bijeenkomst. De opkomst is lager dan bij een
fysieke bijeenkomst. Met een grote groep online samenkomen is ook voor velen een
nieuwe uitdaging en wordt door veel leden als minder prettig ervaren.
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In september komen we weer bij elkaar omdat de regels dat toelaten en is er een
inhoudelijke bijeenkomst in de Schalm. De combinatie met een diner en de fysieke
uitwisseling wordt heel erg gewaardeerd.
Daarnaast houden we volgens plan wel twee keer een Algemene Ledenvergadering (ALV),
waarvan een keer gecombineerd met een inhoudelijke bijeenkomst en een keer met een
werkgroep voor bestuurders.
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De inhoudelijke bijeenkomsten van 2021 hebben de volgende onderwerpen:
ALV, Verantwoording en Utrechts Model
In april houden we online een ALV, met daaropvolgend een inhoudelijk programma
wat bestaat uit twee onderdelen: de Verantwoording van 2020 en een presentatie
over het Utrechts Model. Samen met Maik Schulz van de gemeente staan we wat
uitgebreider stil bij hoe je je verantwoording schrijft nu zoveel activiteiten door
corona niet door kunnen gaan. We zetten de tips op een rij en communiceren die
naar alle leden. De tips worden door de leden gebruikt bij het schrijven van hun
verantwoording.
1. Inhoudelijke bijeenkomst: Aanvraag Nood en Herstel Steun en Subsidie aanvraag
2022
Deze inhoudelijke bijeenkomst biedt ruimte voor alle vragen rondom
subsidieaanvragen binnen de nieuwe regeling en de aanvraag van het nood- en
herstelfonds. De bijeenkomst is speciaal voor penningmeesters maar ook open voor
alle andere geïnteresseerden leden. Maik Schultz van de gemeente is aanwezig om
antwoord te geven op allerhande vragen. Ook de penningmeester van Podium Oost
en de penningmeester van Dwarsverband zijn aanwezig om hulp te bieden. Er
worden buddy’s gemaakt, verschillende initiatieven bieden hulp aan andere leden
die dat nodig hebben. Zo versterkt de vereniging haar eigen onderlinge netwerk en
verstevigt het zelfbeheer. Middels een verslag communiceren we de inzichten van
die avond met alle leden.
Uitwisseling in klein comité
Dit jaar komen we vaker samen in kleiner comité. Dat is in lijn met onze plannen voor het
jaar, maar corona speelt hier ook een rol in. Grote fysieke bijeenkomsten kunnen het
grootste gedeelte van het jaar niet plaatsvinden en online is dit voor veel leden niet goed te
volgen. We komen dus vaker bijeen in kleinere groepjes. Het gaat tijdens deze
bijeenkomsten vooral om uitwisselen, binding houden met elkaar en een band opbouwen.
Door de nieuwe realiteit van de coronacrisis verandert er veel binnen de buurtcentra en
lopen veel leden met vragen. Wat mag nog wel en wat niet? Wat betekenen de maatregelen
voor mijn initiatief? Hoe houd ik mijn hoofd boven water? Ineens kunnen alle activiteiten
waar ze zo hard aan hebben gewerkt niet doorgaan. Deze nieuwe en onzekere situatie
vraagt veel van de flexibiliteit en creativiteit van de leden. Onderling ervaringen uitwisselen
helpt om hier zo goed en kwaad als het kan op in te kunnen spelen. Ook werken we
gerichter door per bijeenkomst een specifiek thema te bespreken of specifieke groep te
betrekken.
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Over de meerwaarde van kleinere bijeenkomsten:
“Op deze manier maak je het inclusiever en juist beter te begrijpen voor
mensen, omdat ze vaak maar de verantwoording hebben van een klein stukje
van de taart (en dit in hun vrije tijd doen). Door een cluster te maken, maak je
het m.i. efficiënter en doelgerichter. Ik ben voorstander.”
-Lid, enquête 202

Werkgroepen
In totaal houden we drie keer een beheerdersontbijt waarvan één online en twee fysiek.
Om de moed erin te houden verrassen we de beheerders met een thuisbezorgd ontbijtje
tijdens de de tweede online bijeenkomst. Het voelt verbindend om, alhoewel we niet fysiek
samen zijn, wel gezellig samen te eten. De beheerders/coördinatoren zoeken elkaar dit jaar
veel meer op. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de
protocollen ten aanzien van de coronamaatregelen. Het is elke keer met het versoepelen of
aanscherpen van de coronamaatregelen weer de vraag wat dat precies voor je initiatief
betekent, hier wordt veel over uitgewisseld. Via de beheerdersapp, die op initiatief van een
van de beheerders is opgezet, kunnen er snel vragen aan elkaar worden gesteld, over
bijvoorbeeld de coronamaatregelen, reserveringssystemen voor verhuur, hoe je je
vrijwilligers betrokken houdt, etc. Hier wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Als we in
oktober weer fysiek samenkomen gaat het naast corona ook weer over de reguliere
praktische vraagstukken. Er wordt informatie en kennis uitgewisseld over het werven en
behouden van vrijwilligers, over geschikte kassasystemen en over afstemming tussen
beheerders en besturen.
“Veel coördinatoren hebben een solistische rol.
Ik ervaar een soort collega gevoel bij de beheerdersontbijten”,
- Lid, enquête 2021

We organiseren dit jaar niet een aparte penningmeesterkring voor alleen
penningmeesters. Aan onze inhoudelijke bijeenkomst in april, die o.a. over de
verantwoording gaat, nemen wel voornamelijk penningmeesters deel. Daarnaast steken
we veel tijd in het vormgeven en organiseren van een penningmeestercursus. Samen met
de penningmeester van Podium Oost en de penningmeester van Dwarsverband lopen we
in twee avonden de basisbeginselen van het penningmeesterschap door. Aan de hand van
een fictieve casus, veel voorbeelden en ruimte voor vragen behandelen we onder andere
het opzetten en bijhouden van een financiële administratie, en het opstellen van een
begroting, resultatenrekening en balans. Een groot succes, vooral voor de kleinere
initiatieven. Zij passen het geleerde toe in hun subsidieaanvraag en verantwoording.

6

Daarnaast starten we dit jaar met de bestuurdersbijeenkomst. Voor het eerst nodigen we
alleen de bestuurders van de initiatieven uit. We organiseren de bijeenkomst in totaal twee
keer. We hebben het in juni onder andere over de implicaties van de nieuwe Wet Bestuur
en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de bestuursaansprakelijkheidsverzekering en het UBO
register. Er zijn veel bestuurders aanwezig en de reacties zijn positief. Op 2 december
houden we een online ALV gecombineerd met de bestuurdersbijeenkomst. Naast een
gemeenschappelijk deel zijn er twee break out rooms waar de leden hun ervaringen,
vragen en inzichten uitwisselen. Zo wordt er gesproken over het werven en behouden van
(jonge) vrijwilligers. Ook komt een groep samen om te sparren over financiële
bestuursaangelegenheden. De inzichten worden gedeeld in de nieuwsbrief. Ook richten we
een werkgroep ‘Werven en behouden van vrijwilligers’ op waar we in 2022 mee verder
gaan.
“Wij kunnen terecht met vraagstukken die wij moeilijk vinden.
Er staat er altijd iemand voor ons paraat of we krijgen een duwtje in de juiste
richting. Het laagdrempelige contact met Dwarsverband maakt het voor ons
erg benaderbaar! “
Lid, enquête 2021

Werkbezoeken
Wegens de goede ervaringen met de werkbezoeken vorig jaar, willen we dit jaar er weer
een aantal organiseren. We doen verwoede pogingen in het eerste helft van het jaar, maar
moeten vanwege de coronaregels het bezoek toch elke keer weer uitstellen. Ook in het
najaar komt het er dit jaar niet van. We hopen dit in 2022 weer op te pakken.

Communicatie
Digitale communicatie is dit ook dit jaar een belangrijk onderdeel van Dwarsverband. Door
de coronamaatregelen en de (gedeeltelijke) sluiting van de buurtcentrum communiceren
we heel veel digitaal, net als vorig jaar. Het blijft wennen om online met elkaar te
overleggen. Live bij elkaar zijn is natuurlijk nog steeds het fijnst en niet alle leden kunnen
en willen aansluiten bij deze digitale manier van samenkomen. Daarnaast hebben we ook
veel bel- en e-mail contact. Naast de digitale overleggen en bijeenkomsten breiden we ook
de schriftelijke communicatie flink uit. We verhogen, net als vorig jaar, de frequentie van
onze nieuwsbrief naar elke 3 tot 4 weken waardoor we leden goed op de hoogte kunnen
houden van alle actuele ontwikkelingen, veranderingen in het coronabeleid en wat dat voor
hun buurtcentrum betekent. We delen daarnaast positieve, inspirerende verhalen en
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voorbeelden van leden en initiatieven elders in het land. Zo proberen we gezamenlijk de
moed erin te houden.
Dit jaar sturen we in totaal 11 nieuwsbrieven en daarnaast 14 nieuwsflitsen. Beide vormen
een belangrijke nieuwsbron voor de leden in deze tijd. Vaak zelfs de belangrijkste als het
gaat om de specifieke invulling van coronamaatregelen voor buurtcentra en speeltuinen.
Zo blijven ze bij en lezen ze, in toegankelijke en begrijpelijke taal, wat de maatregelen
inhouden en betekenen voor hun initiatief. De informatie komt ook terug op onze website
en is zo altijd weer terug te vinden.

Projecten
Video en boekje project: We doen het zelf, zicht op zelfbeheer
We starten dit project in het begin van het jaar door, tijdens onze ‘ronde langs de leden’ het
project te introduceren. Het enthousiasme is groot, maar de timing valt tegen. De
initiatieven zijn door corona het eerste half jaar grotendeels dicht. Veel leden willen graag
dat we komen filmen, maar wel pas als ze weer open zijn. We hebben wel alvast een
gesprek met de filmmaker, de vormgever en de eindredacteur. Bij Podium Oost maken we
een eerste filmpje (zie hier) en tekst voor het boekje en bij de Torteltuin gaan we ook langs
om te filmen. Helaas blijkt er een fout te zitten in de audio van de Torteltuin en kunnen we
het beeldmateriaal niet gebruiken. Op het moment dat de coronamaatregelen versoepelen
en de buurtcentrum weer open mogen, vindt er intern bij Dwarsverband een grote
wisseling plaats. Rosa komt als vervanger voor Roos en Sarah (die de montage voor haar
rekening zou nemen) gaat met zwangerschapsverlof. We besluiten, in overleg met de
gemeente, het project door te schuiven naar volgend jaar.
Digitaliseringsproject
Om buurtcentrum weerbaar te maken voor de toekomst heeft Dwarsverband een
digitaliseringstraject opgezet om leden te informeren over en bekwamen in het gebruik van
digitale media en tools. Hierbij kan worden gedacht aan het opzetten en beheren van een
website, het gebruik van social media, creatief schrijven en het gebruik van digitale tools en
programma’s zoals Canva en Mailchimp.
In oktober is de eerste workshop waar we een workshop kregen van ‘De Schone Schrijfster’
over klare taal en wervend schrijven. Hoe haal je bezoekers binnen? Zowel in je
buurtcentrum als in je tekst? Wat activeert buurtbewoners om te komen naar activiteiten?
De bijeenkomst werd goed bezocht door verschillende initiatieven. Ook was het heel
gezellig om samen te komen met elkaar in de Sjuut onder het genot van een kop soep en
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tegelijkertijd met elkaar iets te leren. De Schone Schrijfster heeft een handout gedeeld met
de belangrijkste tips. Deze handout hebben we in het verslag van de bijeenkomst
meegenomen en gedeeld met alle leden. Deelnemers kunnen daarnaast ook hun eigen
tekst voorleggen aan de Schone Schrijfster voor feedback. Verschillende leden hebben hier
gebruik van gemaakt. Omdat de maatregelen weer worden aangescherpt lukt het niet
meer om de tweede workshop te geven, over het gebruik van social media (in 3 delen). We
gaan in 2022 verder met workshops over social media, Canva en andere digitale
vaardigheden.
Cultuurproject: Cultuur naar mensen brengen
Naast reguliere werkzaamheden van de coördinatoren loopt binnen Dwarsverband in 2021
ook het project ‘Cultuur naar mensen brengen’ dat wordt uitgevoerd in samenwerking met
ZIMIHC, de Utrechtse podia voor amateur-kunstbeoefenaars. Dit project wordt via
aanvullende fondsen gefinancierd met als doel om de leden te betrekken in het
programmeren van cultuur en zo cultuur toegankelijk te maken voor iedereen. Nieuwe
vormen van kunst en cultuur verrijken de huidige bezoekers en trekken ook nieuwe
doelgroepen aan. Daarmee zijn kunst en cultuur ook een middel om nieuwe doelgroepen
en vrijwilligers te werven, de bredere ontmoetingen tussen wijkbewoners te bevorderen en
het activiteitenaanbod op verschillende locaties te vergroten.
Uit dit project is de campagne Podium om de Hoek (PODH) voortgekomen. PODH
wil dat buurtcentra een podia zijn waar iedereen welkom is en in aanraking kan komen met
cultuur. Een podium waar de kunstenaars uit de wijk hun werk kunnen delen en hun eigen
wijkgenoten kunnen ontmoeten. Voor sommige buurtcentra is het programmeren van
cultuur al gesneden koek. Voor andere is het een volledig nieuwe activiteit. Binnen PODH
faciliteert Dwarsverband de uitwisseling in kennis en ervaring tussen deze leden en biedt
samen met ZIMIHC een klankbord of individuele begeleiding waar dat nodig is. Een
belangrijke spil is hierbij de werkgroep cultuur waar leden uit verschillende buurthuizen
samen komen. Samen geven zij de campagne PODH mee vorm. Meer zichtbaarheid,
nieuwe vrijwilligers en verbinding tussen verschillende soorten bezoekers: middels PODH
werken we samen met initiatieven aan het bereiken van deze doelen.
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Cultuurproject 2021 In een notendop
❖

zes bijeenkomsten Cultuur Werkgroep

❖

Cultuurproeverij1

❖

lancering van Podium om de Hoek (PODH) in de
buurtcentra2

❖

promo opgezet: website3, socials4, logo en posters

❖

Claudia de Breij als ambassadeur

❖

een nieuwe geluidsinstallatie voor De Nieuwe Jutter

❖ 7 van de 14 optredens gerealiseerd (en 7
opgeschoven naar 2022)
Voor het Cultuurproject is separaat subsidie ontvangen van het Fonds voor
Cultuurparticipatie, het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht en het K.F. Heinfonds.
(Hulp)vragen leden
Als vereniging ontvangen we veel vragen rechtstreeks van leden. Daarnaast horen we ook
dat vragen in onderling overleg tussen de leden opgepakt worden. Van dat laatste horen
we lang niet altijd en dat is precies de bedoeling natuurlijk. We geven hier een kort
overzicht van de meest gestelde / terugkerende vragen. Het is mooi om te zien dat leden
elkaar weten te vinden, soms met een bemiddeling van ons en soms zonder.
De vragen die gesteld worden in 2021 gaan onder andere over:

1

●

heel veel corona(maatregelen) gerelateerde vragen;

●

het hebben en behouden van vrijwilligers

●

betrekken van de buurt;

●

Buma Stemra (en de teruggave vanwege corona);

●

(bestuurs)aansprakelijkheidsverzekering;

●

e-herkenning;

●

WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen);

●

huurcontracten (en het afsluiten van nieuwe/aangepaste contracten);

●

vertrouwenspersoon;

https://www.youtube.com/watch?v=S9TlL6-SE_Q
https://www.dwarsverbandutrecht.nl/nieuws/podium-om-de-hoek-wat-een-geweldige-start/
3
https://www.podiumomdehoek.nl/
4
https://www.facebook.com/Podiumomdehoek
2
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●

afstemming tussen beheer en bestuur (en eventueel gebruikers)

●

individuele ondersteuning;

●

begroting en verantwoording;

●

financiële regelingen in corona tijd;

●

uitstraling pand, zichtbaarheid buurtcentrum verbeteren.

De antwoorden op de vragen die we krijgen/horen laten we terugkomen in onze
nieuwsbrieven, zodat alle leden er hun voordeel mee kunnen doen. Komt de vraag vaker
terug, dan verwerken we de informatie ook in een van de thema’s en/of we behandelen we
het tijdens een van onze bijeenkomsten of werkgroepen.
Mooie voorbeelden van uitwisseling en samenwerking tussen leden:
●

De penningmeester van Podium Oost helpt de coördinator van De Dame met het
opzetten van een goede financiële administratie en dient als vraagbaak gedurende
de rest van het jaar bij problemen. Ook adviseert zij over de verschillende
bestuursfuncties.

●

De beheerder van Nieuw Rotsoord heeft contact met In de 3 Krone over hun
huurconstructie en contacten met investeerders.

●

De penningmeester van Podium Oost helpt Burezina met het opstellen van de basis
van een balans.

●

De penningmeester van In de 3 Krone en van Dwarsverband helpt De Sjuut met het
opstellen van de financiële verantwoording.

●

De Sjuut heeft contact over verhuur(prijzen) met Podium Oost en De Boeg.

●

De Schalm, Podium Oost en Dwarsverband kaarten gezamenlijk de moeilijkheden
voor het verkrijgen van een accountantsverklaring aan bij de gemeente.

●

Nieuw Rotsoord helpt de Torteltuin met vraagstukken over ziekte van een
beheerder en beheren van een speeltuin

●

De penningmeester van de Schalm helpt Stella Maris met de aanvraag van Nood- en
Herstel Steun.

●

De Sjuut helpt het 3Generatiecentrum met het begrijpen en toepassen van de
maatregelen omtrent maatschappelijke verhuur.

●

De Nieuwe Jutter biedt leden van Dwarsverband kennisdeling aan omtrent het
werven en behouden van jonge vrijwilligers, ondersteund door een subsidie traject
vanuit het Oranje Fonds. Onder andere het Wevehuis, De Torteltuin en In de 3
Krone hebben interesse.
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●

Zuilen Samen Sterk en De Dame onderzoeken een samenwerking / uitwisseling wat
betreft sporten en (samen) eten. De contacten zijn gelegd, maar wegens de
coronamaatregelen komt een echte samenwerking nog niet van de grond.

Bijzondere voorbeelden van uitwisseling en samenwerking tussen leden en
organisaties:
●

KNHM helpt Stella Maris en Nieuw Rotsoord dit jaar met vraagstukken over
huurcontracten en het vinden van een geschikte locatie. We organiseren ook een
bijeenkomst waar leden terecht kunnen met hun vragen. Wegens een gebrek aan
aanmeldingen wordt deze bijeenkomst afgelast;

●

Ook LSA bewoners helpt een aantal leden, zo geven zij onder andere
antwoord/verwijzen door bij vragen over vertrouwenspersonen en huurcontracten.

●

Nimeto helpt de Boeg met signing in de buurt.

Een aantal organisaties en bedrijven benaderen Dwarsverband, omdat ze eenmalig of
langere tijd een ruimte willen huren, of een samenwerking aan willen gaan met een
bewonersinitiatief. We bemiddelen en verwijzen door:
●

Ladyfit (een laagdrempelige sportvoorziening in het kader van het sportakkoord)
gekoppeld aan het 3Gcentrum en Burezina.

●

Anonieme alcoholisten zoeken nieuwe locatie en vinden die bij het 3Gcentrum.

●

We brengen een aantal initiatieven onder de aandacht gebracht en/of bemiddelen
actief: VOKO, Gelukscafe, Buurtbuik, Solidariteitskoelkasten en Klinikastjes.

Netwerk
In 2021 werken we samen met LSA, gemeente en DOCK. Ook sluiten we ons aan bij twee
nieuwe netwerken: Anders Utrecht en het Gezondheidspact.
-

Landelijk Steunpunt Actieve bewoners (LSA)
Ook dit jaar zijn wel als vereniging ‘groepslid’ van het LSA en mogen alle leden gratis
naar hun bijeenkomsten. Het LSA heeft veel trajecten, nieuwsbrieven en
bijeenkomsten die voor onze leden interessant zijn. Maar ook hier zorgt corona
ervoor dat deze bijeenkomsten grotendeels online zijn. We sluiten bij een paar van
deze online bijeenkomsten aan met een aantal van onze leden. Bijvoorbeeld bij de
Dag van de Buurt en bij de bijeenkomst ‘ Hart onder de de riem / naar een nieuw
perspectief voor buurtcentra’. LSA is voor ons, naast de leerzame en inspirerende
bijeenkomsten, ook dit jaar weer een belangrijke vraagbaak. Zo maken ze ondere
andere coronahandreikingen die ook voor onze leden van pas komen.

-

Gemeente
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Op regelmatige basis hebben we een werkoverleg met onze vaste contactpersonen
(Maik Schulz en/of Rick de Kogel). Voor de zomer spreekt het bestuur ook met
wethouder Maarten van Ooijen. Daarnaast werkt Dwarsverband mee aan de nota
Meerjarig Perspectief Buurtcentra en starten we een samenwerking met de
gemeente en Dock om de stadsbrede communicatie omtrent buurtcentra (in medeén zelfbeheer) meer te stroomlijnen. Zie verder het kopje ‘ belangen behartigen’.
-

DOCK
De samenwerking met DOCK staat dit jaar op een iets lager pitje, mede vanwege
corona en interne wisselingen bij Dock. We wisselen informatie uit over de
coronamaatregelen en hoe de buurtcentra daarop inspelen en werken samen aan
de hierboven bij gemeente genoemde projecten.

-

Anders Utrecht
Anders Utrecht is een netwerk voor alle zich ‘anders’ organiserende organisaties
binnen Utrecht. Het is opgericht door een groep onderzoekers van de Universiteit
Utrecht die ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige manieren van het
organiseren van onze economie en maatschappij willen bestuderen, ondersteunen
en ontwikkelen. De directe link met de universiteit leidt ertoe dat een
masterstudente, Winnie Ruizendaal, haar masteronderzoek bij een aantal leden
uitvoert.

-

Gezondheidspact
Ook sluiten we ons aan als partner van het stedelijke Gezondheidspact netwerk.
Gezondheid is een belangrijk onderwerp, maar dit jaar nog niet iets wat door de
leden wordt aangedragen als speerpunt. We zetten om die reden dit jaar nog niet
vol in op de samenwerking.

Belangen behartigen
Dwarsverband denkt dit jaar mee met de totstandkoming van de nota Meerjarig
Perspectief Buurtcentra. We gaan hiervoor ten rade bij het bestuur en de klankbordgroep
en betrekken de leden hier uiteraard ook bij. Daarnaast starten een samenwerking op
communicatievlak met de gemeente en DOCK om tot een gezamenlijke communicatievisie
te komen voor mede- en zelfbeheerde buurtcentra. Concreet resultaat is de vermelding
van de zelfbeheerde buurtcentra op de website utrecht.nl/buurtcentra. Ook liften de leden
mee op de campagne van de gemeente Utrecht waarbij sjablonen met een pijl naar het
dichtstbijzijnde buurtcentra op de stoep worden gespoten.
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“Jullie doen schitterend werk voor de buurthuizen; nemen een mediator rol in
voor contact met de gemeente en organiseren regelmatig themabijeenkomsten
om ons allemaal bij de tijd te houden.
Ik ben heel blij met jullie.”
- Lid, enquête 2021

Individuele ondersteuning
Dit jaar ondersteunen we drie initiatieven op individuele basis. We helpen onder andere bij
het betrekken van de buurt, het doen van een buurtonderzoek, de subsidieaanvraag en verantwoording en het aanvragen van fondsen voor verbouwing. Ook denken we mee met
de totstandkoming van een nieuwe plek /verhuizing naar een nieuwe locatie. Deze
individuele ondersteuning wordt in de verantwoording van die initiatieven toegelicht.
Daarnaast ontvangen we veel vragen m.b.t. tot corona en de bijbehorende maatregelen.
Dit heeft vaak ook een individueel karakter, omdat elke locatie weer anders is.

Resultaten
Samenvattend hebben we samen binnen het Dwarsverband ervoor gezorgd dat in dit
coronajaar de locaties in zelfbeheer moed hebben gehouden. De interpretatie van de
maatregelen en hoe deze op de locaties werden toegepast zijn door ons vertaald en via
verschillende werkgroepen en appgroepen besproken en grotendeels op gelijke wijze
toegepast. De vrijwilligers die deze locaties met elkaar runnen voelen zich gesteund en
gezien. Ze hebben met elkaar deze crisis overwonnen en hun hoofd boven water weten te
houden.
Naast de bestuurders zijn ook beheerders, penningmeesters en andere vrijwilligers
intensiever kennis en ervaring met elkaar gaan uitwisselen. Bij het afsluiten van
(huur)contracten en gebruikersovereenkomsten worden voorbeelden van andere locaties
gebruikt. (Nieuwe) penningmeesters zijn getraind in het opstellen van een begroting,
resultatenrekening en balansrekening en passen deze kennis toe in hun eigen
verantwoordingen. Deze kennis is ook voor penningmeesters die na hen komen
toegankelijk gemaakt. Er zijn buddys gevormd van penningmeesters die elkaar helpen bij
het opstellen van de financiële verantwoording en/of de administratie. Bestuurders gaan
bij elkaar te rade voor het volgen van (nieuwe) regelgeving zoals de WBTR,
horecavergunning, bestuurdersaansprakelijkheid, etc. Vrijwilligers zijn getraind in
schrijfvaardigheden, zodat hun website teksten en Facebookberichten van hogere kwaliteit
zijn geworden. Door de intensieve communicatie van Dwarsverband zijn de locaties op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van zelfbeheer en corona,
bijeenkomsten, beleidswijzigingen, subsidie en fondsen aanvragen, etc.
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Inmiddels is op ons initiatief een structureel, maandelijks, communicatie-overleg gestart
tussen gemeente, DOCK en Dwarsverband. Daarin wordt gewerkt aan een gezamenlijke
communicatiestrategie ter verbetering van identiteit en bijbehorend imago voor Utrechtse
buurtcentra. Tevens wordt geïnventariseerd in hoeverre er ook op andere terreinen
samenwerking tot stand kan komen.
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BIJLAGE 1 FACTSHEET DWARSVERBAND 2021
Overzicht
LEDEN
De Nieuwe Jutter, De Pan, In de 3 Krone, Nieuw Rotsoord, De Saffier, 3 Generatiecentrum,
Trefpunt, Stella Maris, Burezina, De Boeg, De Dame, De Schalm, De Sjuut, Podium Oost, De
Roef, Zuilen Samen Sterk, Jongerencentrum Utrecht (JCU), Buurtwerkkamers, COV Zuilen,
Kameleon, De Torteltuin, Buurtkamer De Klop, Wevehuis.

Totaal
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INHOUDELIJKE BIJEENKOMSTEN
-

Noodfonds - afgelast (te weinig aanmeldingen)

-

ALV, Verantwoording en Utrechts Model

-

Nood en Herstel Steun & Subsidieaanvragen

-

ALV

WERKGROEPEN
-

4 Beheerdersontbijt
2 Penningmeestercurus
2 Bestuurdersbijeenkomst

NIEUWSBRIEF / NIEUWSFLITS
VRAGEN/BEMIDDELINGEN LEDEN
SAMENWERKINGSPARTNERS/NETWERKGESPREKKEN
Gemeente Utrecht, LSA, KNHM, stichting Dock, Vrijwilligerscentrale Utrecht, Gezondheidspact,
Anders Utrecht

3
7
25
40
7

EXTERNE BIJEENKOMSTEN
-

2 LSA bijeenkomsten: Dag van de Buurt , ‘ Hart onder de de riem / naar een nieuw
perspectief voor buurtcentrum’.

-

4 gemeente bijeenkomsten: RSU (Ruimtelijke Strategie Utrecht), Betekenisvol sturen,
dialoogsessies
WBTR workshop via Vrijwilligerscentrale

DIGITALISERING workshops
-

Creatief schrijven

ONDERZOEK
-

Diversiteit (Winnie Ruizendaal)

INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
-

C.O.V. Zuilen
De Sjuut
Wevehuis

7
1
1
3
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BIJLAGE 2 ENQUÊTE EVALUATIE DWARSVERBAND 2021
In november 2021 stuurt Dwarsverband een korte enquête naar al haar leden (23). In de
enquête vragen we naar het functioneren van Dwarsverband. Wat gaat er goed en wat kan
er beter? Wat is de behoefte? De enquête is door 15 leden ingevuld. Hieronder geven we
de belangrijkste resultaten kort weer.
Heeft Dwarsverband voor jou een meerwaarde?
Op deze vraag is unaniem met ‘Ja’ geantwoord.

Bij de toelichting bij deze vraag worden verschillende antwoorden gegeven. De informatie
die Dwarsverband geeft wordt het meest genoemd. Als mede het kennis en ervaring
delen met andere leden. Gewaardeerd wordt dat de coördinatoren ondersteuning geven
en dat ze je verder kunnen helpen. Ook het behartigen van de belangen bij de
gemeente en de verbinding tussen gemeente en de zelfbeheerde locaties wordt
genoemd.
Een van de leden benoemt bij de toelichting:
“ Als organisatie kunnen wij terecht met vraagstukken die wij moeilijk vinden, staat er altijd
iemand voor ons paraat of krijgen wij een duwtje in de juiste richting. Het laagdrempelige
contact met dwarsverband maakt het voor ons erg benaderbaar!”
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Wat levert het lidmaatschap jou op?
Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk (zie onderstaande grafiek).

De verschillende antwoordmogelijkheden ontlopen elkaar niet veel. Als Dwarsverband
vervullen we meerdere functies.
“Belangenbehartiging” is het meest gekozen antwoord (86%), opgevolgd door “vergroten
netwerk & andere initiatieven leren kennen” (80%) en “op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen en het nieuws op het gebied van zelfbeheer” (80%).
Ook het “uitwisselen van kennis en ervaring” (73%) en het opdoen van “nieuwe kennis”
(67%) noemen de leden veel.
Het “verenigingsgevoel, samen sterker staan”, is afgenomen ten opzichte van vorig jaar
en gedaald naar 33%. Dit is mede te verklaren door corona. Bij “anders” wordt nog
aangegeven: “Vertalen gemeentebeleid naar eigen situatie” en “soort collega gevoel bij de
beheerdersontbijten”.
Aan welke onderwerpen zouden we als vereniging aandacht moeten besteden in
2022?
Op deze vraag zijn veel verschillende antwoorden (zie grafiek op volgende bladzijde). Meest
gekozen antwoorden zijn betrekken van de buurt” (53%), “vergunningen en
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regelgeving”(53%), “ondernemerschap” (53%) en “vrijwilligers” (53%) net zoals vorig
jaar. Daar bij zijn nu ook “diversiteit en inclusie”(53%) en “fondsenwerving” (53%)
gekomen. “Communicatie offline/zichtbaarheid” (47%) en “begroting en
verantwoording” (33%) scoren ook goed. Specifiek wordt ook benoemd dat de (werk-)
bezoeken bij elkaar ook weer op de agenda moeten komen te staan.

Grote bijeenkomsten vervangen door deelsessies?
Daarnaast vroegen we onze leden: “Het aantal grotere bijeenkomsten is verminderd en
vervangen door deelsessies, bijvoorbeeld voor penningmeesters of bestuurders. Was dat volgens
jou een goede ontwikkeling gezien de omstandigheden?”
Bijna alle leden zijn hier positief over, enkele geven aan geen mening over dit onderwerp te
hebben. Kleinere bijeenkomsten zijn doelgerichter en maakt uitwisseling makkelijker.
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“Door de inhoud compacter te houden, komt je tot een beter eindproduct.”
“Ik zou meer inzetten op de deelsessies dan de grote algemene sessies, om zo juist in te spelen op
lastigere hoofdstukken. Dat maakt het voor veel mensen in mijn ogen beter volgbaar of
interessant. Voornamelijk omdat er een groot verschil is in niveau van de mensen en daarmee
ook van de vragen.“
Aantal nieuwsbrieven
Leden zijn tevreden over de (toegenomen) nieuwsvoorziening vanuit Dwarsverband in deze
tijden van corona. Voor een enkeling was het wat veel.

Wat mis je binnen de vereniging of wat zouden we kunnen verbeteren?
Het grootste gedeelte van de leden heeft niet direct een antwoord op deze vraag en vult in
“prima zo” of “weet ik niet”. Er wordt gevraagd om een handboek Zelfbeheer, mede met het
oog op overdracht aan nieuwe bestuurders. Een ander lid zou graag weer fysiek samen
willen komen bij de verschillende initiatieven om de verbinding te versterken.
Aandachtspunt dat wordt genoemd: de nieuwsbrief komt bij sommigen in de Spambox.
Andere tips, suggesties en opmerkingen
‘Vooral zo doorgaan!’, schrijven de meeste leden. Er worden verder geen aanvullende
suggesties gedaan, die niet al in deze bijlage zijn beschreven.
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Conclusie
De enquête bevestigd dat we als vereniging op de juiste koers zitten. Onze rol als
belangenbehartiger, verbinder en informatieverstrekker komt duidelijk naar voren. We
krijgen waardering voor verschillende activiteiten en onze nieuwsvoorziening in het
bijzonder. De dip in het verenigingsleven is door corona te verklaren. In 2022 besteden we
extra aandacht aan het terugbrengen van de gezelligheid en het samen zijn. Qua behoefte
aan onderwerpen om als vereniging aandacht aan te besteden, zien we de diversiteit
terugkomen, die onze leden onderling ook kenmerkt. Hier gaan we in 2022 mee aan de
slag.

