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Resultaten onderzoek SOLVE
Dinsdag 17 april presenteerden de studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam,
verenigd in SOLVE de resultaten van het onderzoek naar senioren in Boxtel.
Zowel bezoekers van HCB als overige senioren in Boxtel konden een vragenlijst invullen.
Daarnaast heeft er een diepgaand gesprek plaatsgevonden met bezoekers van HCB. In dat
gesprek kon men verder ingaan op allerlei aspecten die bij HCB een rol spelen, zoals het
aanbod van hobby’s, openstelling, parkeervoorzieningen etc.
De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het eindrapport, dat 17 april is
gepresenteerd aan allerlei betrokkenen in Boxtel, zoals ouderenorganisaties, de gemeente
Boxtel, politieke partijen van Boxtel en de pers.
Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport?
De hoofdvraag is: “Hoe kan de groei van stichting Hobbycentrum Boxtel het best gerealiseerd en
vormgegeven worden?”

Alle suggesties en aanbevelingen hebben dus met deze hoofdvraag te maken.
Het blijkt dat HCB in grote mate voorziet in de behoefte aan vrijetijdsbesteding die senioren
in Boxtel hebben. Elkaar ontmoeten, een hobby en kennis delen in een beschermde
omgeving. Naar het hobbycentrum komen, heeft een positieve invloed op je welbevinden.
Het verlicht eenzaamheidsgevoelens en verhoogt zelfredzaamheid. Ongeveer de helft van
het aantal inwoners van Boxtel is 50+. Dat aantal neemt de komende jaren alleen maar toe.
En ieder weet, met het klimmen van de jaren wordt je familie- en vriendenkring kleiner.
Andersoortige contacten, zoals je die op kunt doen in het hobbycentrum, worden dus
belangrijker. Dit zijn constateringen in het eindrapport waarmee de gemeente Boxtel,
binnen de Wmo (Wet maatschappelijke ontwikkeling), ouderenbeleid kan formuleren.
Het eindrapport geeft ook een aantal aanbevelingen om meer bezoekers naar het
hobbycentrum te laten komen. We noemen er een paar:
• Regelmatig een ontmoetingsbijeenkomst annex expositie organiseren voor bezoekers
van het hobbycentrum
• De website toegankelijker maken
• Een carpoolservice organiseren
• Een Open Dag organiseren
• Een abonnementensysteem voor deelname
overwegen
• Variabele tarieven overwegen
• Cadeaubonnen uitgeven ter kennismaking met
een hobby
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Dit is maar een kleine greep uit de resultaten van het eindrapport. Het betekent hoe dan ook
dat er extra werk aan de winkel is voor het bestuur en onze vrijwilligers!
Uw suggesties en bijdragen zijn daarbij natuurlijk van harte welkom.
In zijn dankwoord belichtte de voorzitter van HCB met name de sociale functie van het
hobbycentrum. En de consequenties daarvan voor de dagelijkse organisatie.
Belangstelling voor dit rapport?Mail naar dijkshoornm@gmail.com om het rapport en de
toespraak van Theodoor van Leeuwen, voorzitter HCB, te ontvangen.

Bestuursvacature
HobbycentrumBoxtel zoekt een enthousiast bestuurslid om het bestuur te completeren. Het
bestuur bestaat uit zeven personen, allen op een of andere wijze verbonden met de Boxtelse
gemeenschap.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die in principe wil/kan functioneren als vice-voorzitter.
Maar het belangrijkste vinden wij dat het bestuur een eenheid kan vormen en de diverse
taken onderling goed kan verdelen.
Profiel:
Het toekomstige bestuurslid is ingevoerd in het maatschappelijke leven
in Boxtel, waaronder het bedrijfsleven. Daarnaast is hi/zijj interne
motivator.
Hij/zij beschikt over bindende eigenschappen. Hij/zij kan optreden als
fondsenwerver en kan mede financieel beleid formuleren.
Enkele aandachtsgebieden:
• Bewaking kwaliteit en effectiviteit van bestuur, bezien vanuit de intern gerichte
verantwoordelijkheid
• Coördinatie en controle van de taakuitvoering van de bestuursleden
• Vergaderingen uitschrijven en agendering punten in overleg met secretaris
• Vergaderingen leiden, als plaatsvervanger van de voorzitter
• Motiveren en mobiliseren “meedenkers en –doeners” binnen het HCB of daarbuiten, ism
coördinator Hobbycentrum
• Communicatie met externe organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau
betreffende (mogelijke) samenwerking, coördinatie gezamenlijke activiteiten; ism
coördinator Hobbycentrum
• Binnen Vrienden voor HCB werven van sponsoren
Voelt u er iets voor om het bestuur van HCB te versterken? Neemt u dan contact op met
voorzitter Theodoor van Leeuwen, tvanleeuwen@xs4all.nl , of met coördinator Leo de Kort,
ldekort@home.nl
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Cubigo en Ons Platform
Binnenkort kunnen alle senioren in Boxtel gebruik maken van Ons Platform, een online
platform ontwikkeld door KBO-Brabant en Cubigo. Ons Platform is een digitaal bureaublad
dat is afgestemd op de behoeften van senioren. KBO-Brabant heeft dit platform ontwikkeld
om het gebruik van internet op zowel een computer als tablet te vergemakkelijken.
Het is gemakkelijk in gebruik en dus door iedereen te gebruiken, zelfs wanneer iemand geen
ervaring heeft met internet. Het platform bevat allerlei gebruiksmogelijkheden op het
gebied van ontmoeting, nieuws, recreatie en zorg. U kunt zelf kiezen aan welke functies u
behoefte heeft. De functies zijn gebruiksvriendelijk waardoor ook degenen met de grootste
drempelvrees Ons Platform kunnen gebruiken.
Ons Platform biedt u de kans om dagelijkse contacten te onderhouden via e-mail of
videobellen, allemaal binnen het systeem. Bovendien biedt Ons Platform een bron aan
informatie over de eigen buurt, wijk en woonplaats.
Naast het sociale aspect ondersteunt het platform zorg op afstand met behulp van
technologie. Ons Platform zorgt ervoor dat middelen en zorg efficiënter worden ingezet
waardoor u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Verschillende diensten zijn gebundeld
in één gebruiksvriendelijk platform.
HCB verzorgt, in samenwerking met KBO-Boxtel, trainingen om te leren hoe Ons Platform
binnen Cubigo werkt. Vanaf september worden diverse trainingen gegeven van ca. 6
bijeenkomsten.
In de plaatselijke media en op de websites van HCB en KBO vindt u nadere informatie als ook
de mogelijkheid om u aan te melden voor deze trainingen.

Hobbyruimte verandert
De afgelopen weken is er hard gewerkt om de hobbyruimte op de benedenverdieping aan te
passen. Omdat er in Boxtel te weinig belangstelling bleek te bestaan voor metaal bewerken,
hebben de zware metaalbewerkingsmachines een
andere bestemming gekregen. Verscheidene machines
zijn naar de Metaalwerkplaats in Sint Oedenrode gegaan.
De ruimte die daardoor vrij is gekomen, kan nu beter
gebruikt worden voor o.a. keramiek, beeldhouwen en
glas-in-lood. En wat natuurlijk niet uitblijft: er ontstaan
allerlei ideeën om die ruimte beter te benutten.
Het bestuur heeft Ad van Amelsfort, initiatiefnemer van de metaalafdeling, hartelijk bedankt
voorzijn gepleegde inspanningen.

Wist u dat ….
•

HCB in juli en augustus de HCB Zomerclub organiseert?
Hobbycentrum Boxtel Baroniestraat 105 5281 JC Boxtel 0411 210355
www.hobbycentrumboxtel.nl
info@hobbycentrumboxtel.nl

4

•
•
•

Het programma is nog in ontwikkeling. Het zal zeker enige verrassingen bevatten.
U hoort er meer van!
HCB op 8 september een Open Dag heeft? Een uitgelezen gelegenheid om je werk
tentoon te stellen en demonstraties te verzorgen. En natuurlijk om anderen kennis te
laten maken met het hobbycentrum.
Het bestuur zich voorbereidt op de nieuwe privacywet die per 25 mei in gaat?
Er inmiddels meer dan 20 VRIENDEN van het HCB zijn? Daar wil je toch ook bij horen?

Agenda
•

24 april, 9.30u Schilderen. Er is nog plaats!

•

26 april, 9.30u Creatief met hout. Er is nog plaats!

•

27 april, Koningsdag. Gesloten

•

30 april t/m 4 mei Meivakantie. Gesloten, maar wel …

•

4 mei, 13.30u Zing je mee?!

•

7 t/m 11 mei Geen houtbewerken

•

8 mei, 9.30u Geen schilderen met Rinie

•

10 mei Hemelvaartsdag. Gesloten

•

14 t/m 18 mei Geen houtbewerken met Tom

•

17 mei, 9.30u Creatief met hout, met Hans

•

18 mei, 13.30u Zing je mee?!
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