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Inleiding. 
 
2021 was een turbulent jaar voor buurthuis Keijenburg.  Door Corona was het helaas niet 
mogelijk om onze activiteiten en ons uitgezet beleid ten uitvoer te brengen.  
 
Tot en met half mei van 2021 waren we geheel gesloten waarna we 15 weken open zijn 
geweest. Na de zomersluiting van 6 weken (wel open voor de prikdienst) kwamen we na 2 
maanden terecht in een avondsluiting om de laatste weken van het jaar te belanden in een 
complete lockdown, waarin we enkel open konden voor sociale partners en kwetsbaren. 
 
Afgelopen jaar hebben de voorzitter en penningmeester te kennen gegeven een stapje terug 
te doen. Deze functies hebben we afgelopen jaar op korte termijn kunnen invullen.  
Daarnaast is een onze personeelsleden terugverhuisd naar zijn geboorteland. zijn functie 
hebben we gezien de coronamaatregelen en onze financiële situatie nog niet opgevuld. 
Ondanks de maatregelen hebben we toch nog een aantal vrijwilligers mogen begroeten 
waar we heel blij mee zijn. 
 
Het veranderende subsidiebeleid heeft veel van onze tijd gevraagd. 
Vanuit de gemeente wordt de subsidie voor buurthuizen vanaf 2022 anders samengesteld.  
Hierdoor moesten we veel informatie vergaren over het buurthuis en veelvuldig overleggen 
met elkaar. Concreet krijgen waar we staan en waar we heen willen. 
Dit heeft eind oktober geresulteerd in een SWOT-analyse van het buurthuis, een meer-jaren 
beleidsplan en een activiteitenplan waar we de komende jaren mee vooruit kunnen.  
 
Het is op dit moment van schrijven nog wachten op de 2e toekenning (activiteitensubsidie) 
van de gemeente en zijn we in gesprek over de eerste toekenning (gebouwen subsidie).  
 
De verdere uitwerking hiervan zal in 2022 zijn beslag krijgen. 
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Organisatiestructuur. 
Stichting buurthuis Keijenburg bestaat uit een bestuur van 4 personen, 1 zakelijk leidster 
welke in dienst is bij de stichting en grote groep vrijwilligers. 
Het bestuur wordt apart genoemd, maar zijn ook vrijwilliger binnen de stichting. Hun taak is 
uiteraard anders dan de overige vrijwilligers, die met name de bar draaien en hand en span 
diensten verlenen. 
 
Bestuur. 
Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 leden.  
 
In 2021 hebben de voorzitter en penningmeester afscheid genomen. Zij vonden het tijd om 
het stokje over te dragen. 
Hun vertrek heeft de weg vrijgemaakt voor een nieuwe verdeling binnen het bestuur, 
waarbij we duidelijke afspraken hebben m.b.t. de samenwerking welke we hanteren volgens 
onze “kernwaarden”. 
 
Het teamgevoel is in het afgelopen jaar dan ook enorm gegroeid. Wel zouden we graag het 
bestuur uitbreiden en er volgt begin 2022 een vacature voor bestuurslid. 
 
Voorzitter:  Wilbert Brouwers 
Penningmeester: Johan Elst 
Secretaris:  Hilja van Eekelen 
Bestuurslid:  Marcel de Beer 
 
Personeel. 
In 2021 heeft onze assistent beheerder, Dedit Safari na 17 jaar afscheid genomen van 
Buurthuis Keijenburg. Hij wilde al langere tijd terug naar zijn geboorteland Sumatra. In 2021 
heeft hij deze stap kunnen maken. Zijn functie wordt voorlopig niet opgevuld vanwege onze 
financiële situatie welke als gevolg van Corona is ontstaan.  
 
Vrijwilligers. 
In totaal zijn er in 2021 4 nieuwe vrijwilligers bij ons buurthuis bijgekomen. Daar zijn we 
enorm blij mee. De nieuwe aanwas is via verschillende kanalen binnengekomen; via een 
vaste vrijwilliger, via “Roosendaal voor elkaar” en via een advertentie in de Roosendaalse 
Bode. 
 
Een vrijwilliger heeft afscheid van ons genomen, wat minder prettig is verlopen. We 
betreuren de manier waarop, maar ervaren ook rust en ruimte bij de andere vrijwilligers is 
ontstaan na zijn vertrek. 
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Doelgroepen. 
Buurthuis Keijenburg wil graag de huiskamer worden van de wijk. De plaats waar je heen 
kunt voor een praatje, een kop koffie, maar ook voor informatie en hulp op meerdere 
vlakken.  
Samen met de sociale partners krijgt dit langzaamaan vorm. In 2022 gaat we hier verder op 
inzetten met bijvoorbeeld de wens om een “digi”-punt in te richten en de partners 
binnenshuis te hebben op vaste tijden in de week. 
De bezoekers die we op dit moment met name ontvangen zijn volwassenen en ouderen, 
waarbij de ouderen in de meerderheid zijn. De activiteiten zijn zeer divers en dit houden we 
graag zo. We proberen waar nodig ook mee te helpen met hun zichtbaarheid d.m.v. 
informatie op onze site en onze facebookpagina. Daarnaast volgt er in 2022 een folder. 
 
Algemene Stichtingsvergadering/ jaarvergadering. 
Op dit moment is er geen algemene stichtingsvergadering. Dit zouden we graag anders zien. 
We willen graag transparant zijn als bestuur en m.b.t. het doel en mogelijkheden binnen het 
buurthuis. We zouden graag meer input krijgen vanuit de gebruikers. In 2022 gaan we 
inventariseren of een ledenvergadering/gebruikersoverleg op te zetten is. 
 
Activiteiten. 
Zoals gezegd is er een breed scala aan activiteiten binnen Keijenburg welke wordt opgezet 
voor groepen die de ruimtes bij ons huren. 
Natuurlijk is iedereen ook welkom om gewoon binnen te lopen voor een praatje en bakje 
koffie. Keijenburg is toegankelijk voor iedereen. 
Daarnaast organiseren we maandelijks zelf evenementen zoals een dansavond, bingo, 
avonden voor mensen met een beperking (vanaf 2022), carnavalsactiviteiten voor jong en 
oud ed. We hopen deze in 2022 weer te mogen starten, daar waar we ze allemaal hebben 
moeten cancelen in 2021 vanwege corona.  
Alle activiteiten incl het doel welke ze dienen zijn omschreven in ons activiteitenplan 2021. 
 
Financiën. 
Het jaar 2021 sluiten we af met een klein nadeel van € 545,--. We hebben het verlies beperkt 
kunnen houden door het niet opvullen van het vertrek van een vaste medewerker en minder 
kosten voor schoonmaak a.g.v. coronasluiting.  
Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de regelingen voor Coronasteun die vanuit het 
Rijk beschikbaar zijn gesteld. 
De NUTS kosten zijn dit jaar lager uitgevallen als gevolg van de vele sluitingen in 2021. De 
accountants kosten hebben we kunnen verlagen doordat de penningmeester dit werk deels 
zelf kan uitvoeren. 
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Vooruitblik naar 2022. 
In 2021 hebben we een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren. Hierin staat duidelijk 
omschreven welke plannen we hebben. 
 
Kort gezegd willen we de kern van de wijk zijn; 
“De plaats waar men samen komt, elkaar ontmoet en eenzaamheid te lijf kan gaan. Een plek 
waar je welkom bent voor zomaar een praatje, maar ook voor hulp.” 
 
Niet dat we alles op kunnen lossen, maar in samenwerking met de sociale partners kunnen 
we wel mensen op weg helpen, de weg wijzen. 
 
We willen graag een zo divers mogelijk aanbod blijven aanbieden van activiteiten. Voor elk 
wat wils en met de mogelijkheid een wat nieuws te ervaren en nieuwe mensen te leren 
kennen. Een huiskamer; waar je welkom bent! 
 
 
 
 
 
Ondertekening. 
Opgesteld te Roosendaal. 
Jan/Feb 2022. 
 
Voorzitter.    Penningmeester.  Secretaris. 
Wilbert Brouwers.   Johan Elst   Hilja van Eekelen. 
 
 
…………………………………….  ………………………………..  ……………………………………… 


