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Beleidsplan 2019  

 

 
Inleiding 
 

8 november 2017 vond de bestuurlijke bijeenkomst plaats om beleid voor de komende 3 tot 
5 jaar vast te stellen. Die bijeenkomst heeft geresulteerd in een beleidsvisie.(zie HCB 
Beleidsstuk, 15-01-2018, N. Waleson) 
Daarbij is de volgende missie geformuleerd: 
 

 
 
Evenzo belangrijk is om bij het uitoefenen van de hobby of activiteit in HCB verbondenheid 
en gezelligheid te ervaren. Verbondenheid tussen de leden van HCB onderling, maar ook 
tussen de leden en de vrijwilligers van HCB. Een verbondenheid die gemeenschapszin tot 
gevolg heeft, binnen HCB maar ook daarbuiten. 
HCB is daarmee niet alleen een organisatie voor een zinvolle dagbesteding, maar ook een 
organisatie waarin je als vrijwilliger van waarde bent voor de samenleving. Er is daarmee 
dus sprake van wederkerigheid, maar ook trots dat jij – op welke manier dan ook – 
betrokken bent bij en verbonden bent aan HCB. 
HCB verankert zo ook in de Boxtelse samenleving. Andere (senioren)organisaties zijn geen 
concurrenten. Integendeel, we delen een gemeenschappelijk belang en kunnen elkaar 
aanvullen en stimuleren. In de samenwerking met elkaar zijn we uiteindelijk daar naar op 
zoek. 
Bestuur en vrijwilligers van HCB nemen deze uitgangspunten als leidraad. 
 
Het bestuur van HCB wil een bestuur zijn dat directe relatie heeft met de dagelijkse praktijk 
van HCB. In 2018 maakten zo’n 300 bezoekers per week gebruik van de ca. 35 
faciliteiten/activiteiten van HCB. Een dergelijk aantal vraagt om een stevige organisatie voor 
planning, inzet vrijwilligers op terrein van begeleiding van de activiteiten en facilitaire 
ondersteuning , ledenadministratie, facturering, reglement  etc. 
 
 

Beleidsaspecten uit HCB Beleidsstuk 
 

Het HCB beleidsstuk noemt de volgende beleidsaspecten voor de middellange termijn (3 
jaar)  

• Het HCB is een door burgers, gemeente en politiek erkend voorbeeld van een 
laagdrempelige faciliteit voor alle gezindten/sociale klassen (WMO) 

• Het HCB is bij 70% van de inwoners bekend  

• Het HCB is een lonkend perspectief voor inwoners van alle leeftijden 

“Het HCB brengt inwoners van Boxtel van 50 jaar en ouder via een gedeelde interesse met 
elkaar in contact. Door het uitwisselen van kennis en ervaring ervaren de bezoekers van 
HCB hun eigen ‘waarde’ en zijn daardoor ook van blijvende ‘waarde’ voor de samenleving. 
Spelenderwijs brengen zij zo ook ’een leven-lang-leren’ in praktijk.”  
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• Exploiteert de stichting HCB 2 à 3 locaties 

• Bezoeken wekelijks 800 tot 1000 deelnemers het HCB 

• Hanteert HCB ook voor lagere inkomens betaalbare tarieven 

• HCB ontplooit een grote variëteit aan activiteiten 

• In HCB zijn 2 à 3 beroepskrachten werkzaam 

• HCB heeft clusters van activiteiten georganiseerd 
 

In 2018 zijn enkele beleidsaspecten als volgt geformuleerd: 

• HCB is en blijft een financieel gezonde organisatie 

• Het pand aan de Baroniestraat wordt ten volle benut 

• HCB is een ‘netwerk’-organisatie geworden: niet alleen in de Baroniestraat maar ook 
op andere locaties in Boxtel vinden activiteiten plaats onder verantwoordelijkheid van 
HCB  

• Parkeerproblemen rond het pand van HCB zijn verminderd 
 
 

Grondslagen voor beleid HCB voor 2019 
 
Zoals uit het Jaarverslag 2018 blijkt heeft het HCB zich in dat jaar ontwikkeld tot een 
organisatie die financieel gezond is. Gemiddeld zo’n 300 mensen bezoeken wekelijks het 
hobbycentrum. Circa 50 vrijwilligers zijn op een of andere wijze verbonden met het 
hobbycentrum. De eerste fase van de opbouw van de organisatie is daarmee goed 
afgesloten. 
In 2019 gaat de tweede fase in. Bij aanvang van deze fase hebben we er behoefte aan 
enkele beleidsaspecten uit het HCB Beleidsstuk te nuanceren dan wel aan te passen: 

• Het HCB is bij 70% van de inwoners bekend. Omdat we niet verwachten een 
onderzoek te doen naar het gewenste percentage, spreken we liever van 
genoegzaam bekend. 

• Exploiteert de stichting HCB 2 à 3 locaties. Het huidige bestuur acht deze ambitie 
niet reëel. Het streven is om de bezettingsgraad van de huidige locatie te verhogen 
naar 90-95%. Pas dan komt een mogelijke uitbreiding in zicht. 

• Bezoek wekelijks 800 tot 1000 deelnemers het HCB. Ook deze ambitie wordt niet 
reëel geacht. We streven naar een bezoekers aantal (HCB-leden en bezoekers via 
andere organisaties) van ca. 500 in 2021. Concreet betekent dit dat we ernaar 
streven aan het eind van 2019 ca.350-400 bezoekers te ontvangen. 

• In HCB zijn 2 à 3 beroepskrachten werkzaam. In 2019 zetten we de eerste stappen 
om een beroepskracht te realiseren. Daarbij gaan we uit van maximaal een ½ fte. 

 
In de tweede fase zijn de volgende aspecten van belang: 
 

1. Organisatiestructuur verder ontwikkelen en verankeren (intern) 
2. Bezettingsgraad gebouw aan Baroniestraat optimaliseren (intern) 
3. Samenwerking zoeken en gestalte geven met andere (senioren)organisaties in 

Boxtel 
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1. Organisatiestructuur verder ontwikkelen en verankeren 

a. Bestuur HCB 
Op dit moment bestaat het bestuur uit  
- Voorzitter  
- Vicevoorzitter  
- Secretaris 
- Penningmeester 
- Coördinator hobbycentrum 
Uit aard van de functie zijn voorzitter en vicevoorzitter gekoppeld 
Het bestuur wil een bestuur zijn dat directe relatie heeft met de dagelijkse praktijk 
van HCB. De grootte van de organisatie vraagt om een stevige organisatie voor 
planning, inzet vrijwilligers op terrein van begeleiding van de activiteiten en 
facilitaire ondersteuning , ledenadministratie, facturering, reglement  etc. Om de 
organisatie nog steviger te maken willen we twee bestuursleden werven zodat elk 
bestuurslid een partner heeft om mee te sparren. 
 

  

Functionarissen ledenadministratie en boekhouding zijn niet noodzakelijk lid 
van het bestuur; 
Diverse comitévoorzitters, huismeesters, vrijwilligers met bijzondere taken 
zoals Coördinator Seniorweb e.d.  zijn geen lid van het bestuur; 

 

 
 
 
 
 

b. Aard van het bestuur  
Op dit moment gedraagt het bestuur HCB zich als een uitvoerend bestuur. Dit 
betekent globaal bepaling en uitvoering van beleid, contacten naar buiten, 
voorwaardenscheppende activiteiten.  

 
Om de organisatie nog beter te bedienen kunnen we kiezen voor een ander 
soort bestuur. Te denken valt aan een uitvoerend bestuur of beleidsvormend 
bestuur, dan wel een combinatie. Wij denken dat wij een bestuur willen zijn 
dat direct voeling heeft met de dagelijkse praktijk van HCB, maar tevens 
voldoende afstand wil bewaren om beleidslijnen uit te zetten die de dagelijkse 
praktijk overstijgen. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor de vorming van 
een adequaat en slagvaardig bestuur. Zo’n bestuur is te karakteriseren als 
een combinatie van beleidsvormend en uitvoerend bestuur. 
Op dit moment is er ondersteuning van het bestuur door een vrijwilliger die de 
ledenadministratie doet en een vrijwilliger voor de boekhouding. In 2018 zijn 
we al gestart met de commissie Etalage Baanrots. 

Actiepunten 2019 

• twee nieuwe bestuursleden werven; 

• een bestuurslid koppelen aan de coördinator HCB (lid van het bestuur)  
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c. Vrijwilligersovereenkomst 

Vrijwilligers zetten zich 'belangeloos' in voor een organisatie, maar die inzet is 
niet helemaal vrijblijvend. Zowel vrijwilliger als organisatie hebben bepaalde 
verwachtingen alsook zorgplicht. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan 
ondersteuning of begeleidingsfaciliteiten. Een organisatie wil dat taken en 
verantwoordelijkheden worden nagekomen. Door een vrijwilligerscontract of 
vrijwilligersovereenkomst weet je wat je van elkaar verwacht. Je kunt elkaar 
aanspreken op de afspraken. Net als andere contracten heeft het 
vrijwilligerscontract rechtsgeldigheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Samenstellen jaaragenda 

Gedurende het jaar vinden er diverse activiteiten plaats zowel voor vrijwilligers, 
als voor/in de Boxtelse gemeenschap. Soms wordt HCB uitgenodigd aaneen 
manifestatie o.i.d. deel te nemen. Om te voorkomen dat je op het laatste moment 
‘overvallen’ wordt of niet kunt deelnemen, verdient het aanbeveling een 
zogenaamde jaaragenda op te stellen. Zo’n jaaragenda kan op de website 

Actiepunten 2019 

• transitie van uitvoerend besturen naar een combinatie van uitvoerend en 
beleidsvormend besturen. Dat betekent dat we gaan werken met diverse 
commissies die taken uitvoeren voor de organisatie. Op die manier houdt 
het bestuur voeling met de dagelijkse praktijk en staat het borg voor kwaliteit 
en uitvoering van beleid. Verder worden de vrijwilligers meer betrokken bij 
de organisatie zelf en bij wat nodig is voor de organisatie van HCB 

• deze commissies worden gekoppeld aan een bestuurslid die faciliterend 
optreedt waar nodig; 

• we bepalen wat we van een commissie verwachten;  

• een overzicht maken van commissies die we in 2019 willen starten. We 
denken aan: 
o Commissie HCB-Zomerclub 
o Commissie Open Dag 
o Commissie Lief-en-Leed 
o Commissie Vrijwilligersfeest 

•  

 
 

Actiepunten 2019:  

• Invoeren van vrijwilligersovereenkomst.  

• Bestaande vrijwilligers gaan zoveel mogelijk een vrijwilligersovereenkomst 
aan.  

• Vanaf 1 januari 2019 krijgen nieuwe vrijwilligers standaard een 
vrijwilligersovereenkomst. 
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gepubliceerd worden. Zo’n jaaragenda geeft ook uitdrukking aan de commitment 
die HCB heeft met vrijwilligers en de Boxtelse gemeenschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
e. Opstellen interne richtlijnen/spelregels 

Regelmatig krijgen we vragen over privégebruik van ruimtes, uitzonderingen op 
abonnementen of aanschaf  ‘kleine attributen’. Tot nu toe gebeurt dat in onderling 
overleg tussen de begeleider en een bestuurslid.  Het is wenselijk dat hier 
afspraken over gemaakt worden om eenduidigheid te bevorderen. 
Het huidige huisreglement bevat ook aanbevelingen t.a.v. de intermenselijke 
omgang binnen HCB. Dit document is aan herziening toe. 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Bezettingsgraad gebouw aan Baroniestraat optimaliseren 
 

a. Exploitatiebeweegzaal 
De exploitatie van de Beweegzaal is kwetsbaar. Op dit moment wordt de 
beweegzaal met name verhuurd aan derden, zoals Melange en particuliere 
aanbieders. 
Vanuit HCB zelf vinden de volgende activiteiten plaats: 
Vrij dansen, stijldansen, meezingen. Op initiatief van ene vrijwilliger vindt er sinds 
maart 2019 overleg plaats om een Seniorencafé te starten waarbij diverse 
onderwerpen/lezingen een centrale plaats kunnen innemen. 
De beweeggroepen bestaan al enkele decennia. De bestaande groepen zijn 
volgeboekt, vernieuwing vindt niet plaats. Op het terrein van bewegen ligt er dus een 
taak voor HCB. Het is belangrijk om stappen te ondernemen om die taak naar 
behoren uit te voeren en de exploitatie van de beweegzaal sluitend te maken. 

 
 

Actiepunten 2019 
Samenstellen jaaragenda, waarin opgenomen: 
Data HCB-zomerclub, Open Dag, vrijwilligersfeest; eindejaar bijeenkomst, Open 
Week/Dag Seniorweb, deelname aan Boxtelse activiteiten zoals Rode Draad, 
Boxtel Oost dag etc. 

 

Actiepunten 2019 
Vaststellen gedragscodes tav uitzonderingen abonnementen, gebruik ruimtes 
voor ‘privé-‘gebruik, aanschaf ‘kleine’ attributen e.d. 
Opnieuw formuleren van huisreglement. 

 

Actiepunten 2019 

• Op korte termijn gekwalificeerde vrijwilligers vinden die beweeg-activiteiten 
willen begeleiden ter compensatie en uitbreiding.  

• Vrijwilligers werven die andersoortige groepen kunnen begeleiden die 
gebruik maken van de beweegzaal. Te denken valt dus aan het eerder 
genoemde Seniorencafé, meditatie, gymnastiek, algemeen bewegen e.d. 

• Het verdient aanbeveling een bestuurscommissie in het leven te roepen die 
zich hierover gaat buigen. 
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b. Opstellen spelregels verhuur aan derden 
Verhuur aan derden vinden vaak ad hoc plaats. Regelmatig is er onduidelijkheid 
over huurprijs, wie mag huren, of er een overeenkomst wordt gesloten, bij wie ligt 
de verantwoordelijkheid etc. 
 
 
 
 
 
 
 

c. Opstellen van PR-plan 
Opstellen van een PR-plan. Doelstellingen: 

• Vergroten bekendheid HCB 

• Delen van activiteiten/ontwikkelingen HCB 

• Aansluiten op ontwikkeling als speler in het organisatieveld 

• Ondersteuning groeiambities 
Een van de uitgangspunten daarin moet zijn: aansluiten bij activiteiten die in 
Boxtel worden georganiseerd. PR is meer dan website, nieuwsbrief en 
persberichten.  
Een goed PR-beleid vraagt ook budget. 
 
 
 
 
 

 
 

3. Samenwerking zoeken en gestalte geven met andere 
(senioren)organisaties in Boxtel 

 

a. Samenwerking bibliotheek Boxtel 
Intensivering van samenwerking met de bibliotheek Boxtel. Een begin is gemaakt 
door Seniorweb: inloopspreekuur voor allerlei aspecten t.a.v. pc en tablets e.d.  
Ontwikkeling van digitale vaardigheden is ook een onderdeel van 
Uitvoeringsagenda ouderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actiepunten 2019 
Formuleren beleid t.a.v. verhuur ruimtes voor derden. Wie kunnen huren? 
Onder welke voorwaarden kan men huren? 

 

Actiepunten 2019 

• Bijdragen aan pc-cursussen zoals Digisterker 

• Vormgeven aan aanbod Rabo ivm lessen internetbankieren. 

• Contact zoeken met andere banken ivm internetbankieren 
 

Actiepunten 2019 

• Vaststellen van een PR-plan 

• Vaststellen van adequaat PR-budget. 
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b. Uitvoeringsagenda Ouderen gemeente Boxtel 

Het is belangrijk hieraan te blijven deelnemen, enerzijds om invloed te kunnen 
uitoefenen op gemeentelijk beleid, anderzijds om in te kunnen zetten op 
samenwerking met andere seniorenorganisaties en gemeenschapshuizen in 
Boxtel. Uitgangspunt moet zijn om elkaar te versterken in het belang van 
Senioren van Boxtel. 
Bijkomend effect: ontwikkeling van relaties, c.q. netwerk in Boxtel 
 

 
 

 
 

 
Grondslagen voor beleid voor de middellange termijn 
Hieronder staan uitgangspunten en actiepunten geformuleerd die onze gedrags- en 
handelscode bepalen voor de doorlopende termijn. We nemen daarbij de geformuleerde 
beleidsaspecten uit het HCB Beleidsstuk als uitgangspunt. We zijn ons daarbij bewust van 
de relatie met de actiepunten uit het jaarplan 2019. 

 
 

1. Vervolg jaarplan 2019 
Aspecten die op de korte termijn, voor 2019, gelden, lopen uiteraard ook door op de 
langere termijn: zoals bezettingsgraad van gebouw, diversiteit aan activiteiten, 
voldoende vrijwilligers 

 

2. Begeleiders 
Aandacht besteden aan het aantrekken van vrijwilligers om activiteiten te 
begeleiden. Dat betekent dus een verschuiving van de focus: van deelnemers naar 
vrijwilligers. Daar waar mogelijk activiteiten in parallelle groepen laten plaatsvinden. 
 

3. Groei aantal leden/vrijwilligers 
In 2019 ambiëren we een groei naar 350-400 bezoekers. Dat betekent dat ook het 
aantal activiteiten en vrijwilligers moet groeien. 

 
 

 
 

Actiepunten 2019 

• Alertheid op mogelijke samenwerking en afstemming: 
o Partners binnen Uitvoeringsagenda Ouderen 
o Partners binnen Uitvoeringsagenda Vrijwilligers 
o Overige organisaties e.d. die ruimte(n) beschikbaar kunnen stellen 

 

Welke activiteiten gaat het bestuur ontplooien om die doelstelling te verwezenlijken? 
 

Belangrijk is dat we zo concreet mogelijke acties benoemen, uitzetten en de 
resultaten daarvan volgen. 
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4. Samenwerking met andere organisaties 

Intensivering samenwerking met andere organisaties (Walnoot, de Rots, bibliotheek, 
Kinderboerderij) in Boxtel: uitruil van activiteiten en ruimtes.  
Wat beogen we met de samenwerking? 
 

5. Eenzaamheid 
Contacten met de welzijnsinstelling intensiveren vanwege 
éenzaamheidsproblematiek. De welzijnsinstelling kan als hefboom dienen vanwege 
de relaties die zij heeft met gezondheidszorg etc.. Het verdient aanbeveling te 
komen tot een intentieverklaring in dezen. 
 

6. Lage financiële drempel 
Contacten met instellingen op gebied van armoede intensiveren om toegankelijkheid 
mensen met een kleine beurs te waarborgen. Daartoe dienen ook contacten met 
gemeente Boxtel verder ontwikkeld te worden. 
 
 

7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Activiteiten ontwikkelen die tot doel hebben dat ook bedrijven zich committeren aan 
HCB, middels ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ dan wel doordat HCB een 
rol kan spelen in de voorbereiding van werknemers op hun pensioen. Jong 
gepensioneerden kunnen met name een zinvolle dagbesteding vinden of een 
zinvolle bijdrage aan de samenleving leveren door zich te verbinden aan HCB. 
 

8. Serviceclubs 
Contacten ontwikkelen met serviceclubs die actief zijn in Boxtel. 

 

9. Veiligheid 
De veiligheid van het gebouw en zijn bezoekers dient steeds aandacht te hebben. 
Voldoet het gebouw aan de gestelde eisen t.a.v. brandveiligheid? Is er kennis van 
EHBO aanwezig? Zijn alarmnummers, telefoonnummers van artsen e.d. direct 
toegankelijk? Is er een ontruimingsplan? 

 

10. Duurzaamheid 
Het gebouw is nauwelijks of niet geïsoleerd. In hoeverre zijn bouwkundige en isolatie 
aanpassingen mogelijk? Op welke wijze kan er minder energie worden vebruikt, 
bijvoorbeeld door aanleg van zonnepanelen? 
 

11. Diversiteit 
Boxtel heeft een grote gemeenschap van mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond. We streven ernaar dat meer Boxtelse inwoners uit die gemeenschap 
als vrijwilliger dan wel als deelnemer deel uitmaken van HobbyCentrumBoxtel. 
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Boxtel, maart 2019 
Voorzitter HCB 


