
Verslag Zomerschool 2020 tbv Subsidievaststelling door gemeente

Subsidiebeschikking Zomerschool 2020
De subsidiebeschikking van de gemeente voor de Zomerschool 2020 luidt als volgt:

Doelstellingen
Een programma vol activiteiten voor inwoners van Werkhoven, Odijk en Bunnik in de maanden juli
en augustus 2020 om daarmee de eenzaamheid te bestrijden en de levendigheid van de
gemeenschap vast te houden.

Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente, jong en oud, die in de maanden juli en augustus niet op vakantie
kunnen of willen gaan.

Activiteiten
 Het opstellen, coördineren, organiseren en realiseren van een aantrekkelijk en vol programma

met een scala aan laagdrempelige activiteiten voor jong en oud waaraan inwoners kunnen
deelnemen;

 Door een samenwerkingsverband aan te gaan van de volgende organisaties; Bibliotheek Idea,
Bruisend Bunnik, Bunnik Beweegt, Cultuurplatform Bunnik, Cursusproject Bunnik, Jongerenwerk
De Schoudermantel, Krachtig Krommerijn, Muziekschool De Kromme Rijn, Seniorenactiviteiten
Bunnik en Sporthuis Bunnik;

 Samenwerking op te zoeken met vergelijkbare initiatieven en boekje in de gemeente Bunnik;
 Ruchtbaarheid te geven (adverteren) van dit programma, via de diverse media om zo ook het

aanbod aan activiteiten tijdig onder alle inwoners kenbaar te maken;
 Daarbij een inspanning te plegen om alle inwoners, ook hen met een ondersteuningsvraag, te

laten participeren aan het programma.

Resultaten en prestaties
Het programma met activiteiten is verifieerbaar uitgevoerd:
 Er is een volledig programma samengesteld;
 Er zijn volledige en verschillende activiteiten in de gemeente, de wijk of per dorpskern uitgevoerd.

Onder ‘volledig’ wordt verstaan evenveel en aansprekende activiteiten als in 2018;
 Dit programma is kenbaar gemaakt ten minste door de brede verspreiding van een boekje en een

website alsmede alle overige nieuws- en social media;
 Er is een aantoonbare deelneming aan activiteiten c.q. deelnemersaantallen worden gemonitord

en behoren tot de vaststellingskaders.

Nota bene: De organisatie verplicht zich tot het een uiterste inspanning om ten minste een even
aantrekkelijk programma samen te stellen en ten minste dezelfde deelnemersaantallen als in 2018 te
realiseren. Bij onevenredig weinig deelneming behoudt de gemeente zich het recht voor bij de
vaststellingsaanvraag in overweging te nemen een deel van de subsidie niet toe te kennen en
eventueel terug te vorderen.



Evaluatie Zomerschool 2020
De Initiatiefgroep Zomerschool heeft eind 2019 een enthousiaste start gemaakt met de
voorbereiding van de Zomerschool 2020. Deze Initiatiefgroep bestaat uit vertegenwoordigers van
Bibliotheek Idea, Bruisend Bunnik, Bunnik Beweegt, Cultuurplatform Bunnik, Cursusproject Bunnik,
Jongerenwerk De Schoudermantel, Krachtig Krommerijn, Muziekschool De Kromme Rijn,
Seniorenactiviteiten Bunnik en Sporthuis Bunnik aangevuld met een aantal enthousiaste burgers.
Eind februari waren er al meer dan 150 activiteiten gepland. Ook was er een eerste plan van aanpak
gemaakt voor de publiciteit en een concept plan voor het verwerven van extra financiële middelen.
Met de Initiatiefgroep ANWB Automaatje waren de eerste afspraken gemaakt om deze nieuwe
dienst voor (de kern) Bunnik in te zetten voor onze inwoners die onvoldoende mobiel zijn om de
Zomerschoolactiviteiten te bezoeken.
Toen zette het coronavirus alles op zijn kop en moesten alle voorbereidingen in de ijskast worden
‘warm gehouden’.

De Initiatiefgroep heeft vervolgens de landelijke en plaatselijke coronamaatregelen op de voet
gevolgd om (steeds opnieuw) te kunnen bepalen of het geheel of gedeeltelijk door laten gaan van de
Zomerschool verantwoord was of niet.
Begin mei hebben we besloten dat we in ieder geval geen programmaboekje zouden uitgeven omdat
op de datum waarop we dit proces uiterlijk zouden moeten starten, het nog volstrekt onduidelijk was
wat er wel/niet zou mogen in de maanden juli en augustus en voor welke doelgroepen.
We hebben toen al wel het besluit genomen om een nieuwe Website te laten bouwen die het
mogelijk maakt om via deze site je aan te melden voor een of meer activiteiten.

In juni gaf de regering voor de komende tijd groen licht voor een aantal activiteiten mits de 1,5 halve
meter afstand in acht zou kunnen worden gehouden en mensen met klachten hieraan niet zouden
deel nemen.
De Initiatiefgroep heeft toen besloten om de Zomerschool 2020 ‘coronaproof’ door te laten gaan.
Voordat dit besluit genomen is, is daarover uiteraard contact geweest met de gemeente.

De Initiatiefgroep heeft vervolgens met elke ‘aanbieder’ contact gehad en de vraag besproken of
hij/zij, met inachtneming van de coronamaatregelen, de zomerschoolactiviteit door wilde laten gaan
of niet.
Dat heeft, zeer begrijpelijk, tot nog al wat afmeldingen geleid met name vanuit het bedrijfsleven
(rondleidingen) en van mensen die een bijeenkomst ‘effe buurten’ zouden organiseren.
Om toch een ‘vol’ programma te kunnen presenteren heeft de Initiatiefgroep een aantal extra
buitenactiviteiten, met name voor kinderen en ouderen, laten organiseren. Hiervoor is extra inzet
gevraagd van de buurtsportcoaches en van De Schoudermantel.

De website Zomerschool is in juni gelanceerd en via verschillende kanalen onder de aandacht
gebracht van onze inwoners.
Met ’t Groentje is de afspraak gemaakt dat er extra ruimte zou zijn om het programma voor de
Zomerschool ook wekelijks onder de aandacht van al onze inwoners te kunnen brengen. Ook is voor
publiciteit dit jaar uitgebreid gebruik gemaakt van Facebook en Instagram.

In de maanden juli en augustus hebben de maatschappelijk intermediair van Krachtig Krommerijn en
een van de buurtsportcoaches van Bunnik Beweegt voortdurend de vinger aan de pols gehouden om
in te spelen op alle actuele gebeurtenissen en om er voor te zorgen dat elke activiteit voldeed aan de
coronamaatregelen.



Resultaten
Aantal activiteiten
In totaal hebben we, vanaf januari 2020, 223 activiteiten kunnen plannen.
Hiervan hebben we, voorafgaand of tijdens de Zomerschool, er 91 moeten afzeggen.

Aantal deelnemers
In totaal hebben 1355 deelnemers meegedaan waarvan 431 kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Tijdens de Zomerschool hebben we 16 deelnemers die zich aangemeld hadden moeten afbellen. Dit
ging vooral om een aantal Effe Buurten bijeenkomsten die buiten waren gepland en vanwege de
regen niet konden plaatsvinden.

Trots
In 2018 werd er door onze inwoners bijna 1100 keer deelgenomen aan de Zomerschool. In 2019
hadden we 1600 deelnemers. In dit jaar dus 1355. Een resultaat waar we met zijn allen, gelet op de
bizarre omstandigheden, zeer trots op zijn. Onze grote dank gaat daarvoor vooral uit naar Femke
Dotman, maatschappelijk intermediair van Krachtig Krommerijn en naar Mieke Hansen-Hilhorst,
buurtsportcoach van Bunnik Beweegt.

Financiën
Ontvangen
Subsidie gemeente € 4.000,00

Uitgaven
Website: bouwen en vullen € 701,80
Website: hosting en onderhoud € 160,33
Pr en voorlichting (flyers) € 332,75
Verspreiding flyers € 260,92
Sporthuis Bunnik (extra inzet personeel voor organisatie) € 2.500,00

Totaal € 3.955,80

Over € 44,20

We stellen voor om dit overschot te gebruiken voor de organisatie van de Zomerschool 2021.


