JAAROVERZICHT 2020 coronajaar
werkplaats De Polakkers
Openingstijden van de werkplaats
Dinsdag/woensdag middag (kinderen)
Donderdagmiddag (pubers)
Dinsdagavond (volwassenen)

14 – 16
16 – 18
19.30 – 22

Bezetting van de werkplaats
Aantal kinderen per middag
januari:
februari:
maart:
april:
mei:
juni:
juli
september
oktober:
november
december

dins 3- 4- 3- 3
dins 3
dins
dins
dins
dins
dins
dins
dins
dins
totaal dins 5

woe 3- 3- 3- 3
woe 6- 5
woe 7- 4
woe
woe
woe 4- 3- 4
woe 5
woe 2- 2- 3-3 -3
woe 6- 6 – 4
woe 6- 6 – 6 – 6
woe 6- 6totaal woe 26

dond 5- 5- 5- 4
dond 6 – 5 – 4
dond 6- 5

dond 2- 3- 3
dond 2

totaal dond 13

dinsdag: 16 kinderen over 5 middagen = gemiddeld 3 kinderen per keer
woensdag: 115 kinderen over 26 middagen = gemiddeld 4 à 5 kinderen per keer
donderdag: 55 kinderen over 13 middagen = gemiddeld 4 kinderen per keer
Zomeractiviteit
week 31
Alleen op dinsdag is de werkplaats open geweest . Er kwamen 11 kinderen.
De publiciteit daarover kwam te laat op gang en daardoor is de activiteit niet in de krant
verschenen en moesten we flyeren.

Dinsdagavond
Aantal volwassenen per avond
Totaal 56 deelnemers, gemiddeld 3 deelnemers per avond

Gebruik van de werkplaats
In 2020 hebben 186 x kinderen/pubers de werkplaats bezocht en 56 x volwassenen.
De werkplaats is lange tijd gesloten geweest ivm corona.
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Ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
Dit schooljaar heeft de werkplaats geen activiteiten met leerlingen van de basisschool gedaan.
Door de belofte van de toenmalige interim manager, dat de werkplaats structureel met de
basisschool aan de slag zouden gaan, zijn we bezig gegaan met het ontwikkelen van
programma’s voor de basisschool.
Daar zijn we nog steeds mee bezig want die kennis is nooit weg. Ook gaan we door met het
een meer didactische onderbouwing en een vaste structuur bij het opzetten van activiteiten.
Bij de basisschool was er een wisseling van vele docenten en starten van de nieuwe directeur
die een fusie voor de kiezen kreeg en daarbij ook nog de corona.
In de veronderstelling dat er afspraken waren gemaakt hebben we het contact met de
basisschool even gelaten.
Kortom er waren dit jaar grote veranderingen op komst waardoor er prioriteiten gesteld
moesten worden. De naschoolse activiteiten zijn daarbij op de achtergrond gezet.
Omdat we uit ervaring weten dat het werken met schoolgroepen en daarnaast ook de creatieve
werkplaats erbij runnen een hele klus is.
We moesten ons klaar maken voor schoolgroepen en genoeg vrijwilligers daarvoor hebben.
Activiteiten moesten ontwikkeld worden en klaarliggen voor gebruik.
Er zijn er nieuwe vrijwilligers aangetrokken en er is materiaal aangeschaft om meteen aan de
slag te kunnen na de zomervakantie.
De werkplaats kreeg de opdracht om na de zomerperiode een teammiddag te organiseren voor
de hele groep docenten van de basisschool.
Met de voorbereidingen voor de teammiddag zijn we heel druk geweest. De opzet en
organisatie stond helemaal klaar, maar…………….. toen werd het 35°C
De teammiddag werd verplaatst maar helaas kwam de corona weer om de hoek kijken. De
teammiddag werd afgelast. Het was bij de teammiddag niet mogelijk 1½ meter afstand te
houden. Ook was de groep te groot om verantwoord te kunnen werken.
Helaas waren er geen concrete afspraken over de samenwerking met de basisschool op papier
gezet in de overdracht voor de nieuwe directeur na de fusie.
Dat kwam nogal rauw op ons dak.
Het samenwerken met de basisschool is daardoor niet van de grond gekomen en het is
onduidelijk of het er überhaupt nog van gaat komen.
Wel mogen we de werkplaats promoten via de nieuwsbrief van de basisschool.

zomerperiode
Dit voorjaar en later in het jaar was werkplaats gesloten.
De vakantieweek was er wel. Het idee om in de vakantie activiteiten aan te bieden kwam te
laat en er is daardoor te weinig reclame gemaakt.
Het blijft ook altijd moeilijk om in de zomervakantie een vakantieweek in de werkplaats te
organiseren.
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Een goede voorbereiding daarvoor is toch moeilijker dan het lijkt. Vooral het aantal kinderen
en hoeveelheid materiaal is moeilijk inschatten en bij mooi weer is de werkplaats al snel
ongeschikt omdat het daar te warm wordt.
Ook het bemannen van de activiteit in de zomerperiode blijft lastig.
Desondanks hebben we toch een groep van 11 kinderen een hele dag weten te vermaken.
VRIJWILLIGERS
De vrijwilligers zijn : Petra, Tjeerd, Ricardo en Joke. Er kwamen in het voorjaar veel nieuwe
vrijwilligers bij. Er zijn 6 nieuwe vrijwilligers geweest. Maar zo snel als ze kwamen zo snel
waren ze ook weer verdwenen. Het werken met kinderen wordt vaak onderschat en het kan
ook zijn dat mensen een verkeerde voorstelling over vrijwilligerswerk hebben.
In ieder geval is de werkplaats niet voor iedereen een geschikte plek. Er zal over nagedacht
moeten worden hoe we de werkplaats presenteren, misschien is het niet duidelijk genoeg.
Er is een ICT-er met de website bezig geweest. Ze stopte daarmee omdat ze een baan heeft
aangenomen.
Janine is een nieuwe vrijwilliger, zij bezig met het inwerken.
Doloris loopt stage in de werkplaats voor de opleiding creatieve therapie.

ORGANISATIE VAN DE WERKPLAATS
Het nieuwe bestuur is betrokken en denkt mee met mogelijkheden en oplossingen.
DE WERKPLAATSACTIVITEITEN
Momenteel is de organisatie terug bij af, de werkplaats is open als het kan. We willen geen
corona besmettingen en zijn voorzichtig met het openen van de werkplaats. In de werkplaats
is het niet mogelijk om de kinderen op afstand te begeleiden.
Daardoor hebben we een beetje andere opzet. De kinderen komen 6 x en het is een vast
groepje. Ook de begeleiders zijn er die 6 weken als vaste begeleiders.
KENNIS VERBREDEN
Door een meer didactische onderbouwing en een vaste structuur bij het opzetten van
activiteiten kunnen we de activiteiten meer basis geven.
Bovendien krijg je daardoor meer zicht op je eigen handelen.
DE WEBSITE
De website moest onderhouden worden, degene die dat heeft aangepakt heeft het nogal
rigoureus aangepakt. Dat is op zich goed gedaan. Zij is daarvoor betaald.
De website ziet er wel goed uit. Er zal nog iemand gevonden moeten worden voor
onderhouden daarvan.
Op dit moment moet alles even low-budget. Daarom doen we nu even niets extra’s met de
website.
PROMOTIE
De activiteiten van de werkplaats staan nog op de website bij GO-KIDS.
Behalve via social media zoals facebook en twitter, zijn er verder is geen
promotieactiviteiten. Zelf zijn we niet met social media bezig dus dat schiet niet erg op.

3

FINANCIEEL

Inkomsten en uitgaven 2019 en 2020
resultaat

Omschrijving
Verzekering vrijwilligers
Materiaal activiteiten - 3
Gereedschap - 2
Organisatie (vrijw/kantoor) - 1
Telefoon
Website/promotie
Kosten betalingsverkeer
Kosten kleicursus - 2019
Kosten keramiekcursus - 2020
Diversen

resultaat

Uit 2019

in 2019

in 2020

219

265

968

593

200

96

1368

459

146

156

82

637

139

139
320
320
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Scholen
Diversen
Individueel
Activiteiten - vakantie
strippenkaart - 4
kinderfeestjes
eenmalige deelname
kleicursus - 2019
sponsorkaarten
Subtotaal
Saldo exploitatie
Sponsorbijdrage

Uit 2020

0
2444

0

35
1410

985

233

0

30
450
110

3130
1547

4677

2985

1020
1965

4

CONCLUSIE
Bezetting
Het afgelopen jaar is natuurlijk door alle omstandigheden niet een gewoon jaar geweest.
De werkplaats is minder bezocht dan afgelopen jaren.
De werkplaats:
De werkplaats zal zich moeten herpakken en nadenken over de komende tijd.
Gaat de werkplaats door op deze manier of moet er een andere koers gevaren gaan worden.
Ontwikkeling
Het samenwerken met de basisschool zet niet door.
Zomeractiviteit
Voor zomeractiviteiten is de werkplaats niet geschikt. Daar zitten teveel haken en ogen aan.
Vrijwilligers
Voor de creatieve werkplaats zijn op dit moment genoeg vrijwilligers.
Didactiek
Het aanbieden van de activiteiten met meer didactische onderbouwing lijkt zijn vruchten af te
werpen. Er is een muurschilderij gemaakt met een groepje kids. Dat ging erg goed, het is nog
niet helemaal klaar. Zodra het klaar is kunnen we daarmee op de website en de basisschool de
werkplaats promoten.
Aanmelden
Op dit moment wordt met vaste groepjes gewerkt. Kinderen komen 6x en geven zich van
tevoren op. Binnen 10 minuten nadat die mail was verstuurd kwamen 4 aanmeldingen binnen.
Als er meer kinderen komen dan komen ze op de wachtlijst te staan. Die manier van
organisatie werkt prettig. Misschien kunnen we dat aanhouden.
Financieel:
Er is dit jaar teveel uitgegeven in verhouding tot de inkomsten.
De website is aangepakt.
De cursus keramiek is door de werkplaats betaald
Aanschaf van materiaal is het afgelopen jaar aanzienlijk geweest.
Voorlopig hebben we genoeg materiaal om mee te werken en kunnen we de voorraden
aanspreken. Even pas op de plaats met nieuwe technieken.
Er is geïnvesteerd in toekomstige school projecten die niet zijn doorgegaan. We zullen
bekijken wat er met dat materiaal gedaan kan worden.
De werkplaats
De creatieve werkplaats blijft doorgaan zolang we gebruik kunnen maken van de werkplaats.
Woonvorm de Noorderbrug gaat (waarschijnlijk) de werkplaats huren op dinsdag en
vrijdagmorgen. Daardoor zullen activiteiten verplaatst moeten gaan worden. Op dit moment
loopt alleen een groepje op woensdag en is er op dit moment geen probleem.
GAAT HET VOLGEND JAAR ANDERS LOPEN?
WE GAAN HET ZIEN!
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