
Verslag Zomerschool 2021 tbv Subsidievaststelling door gemeente 
 

Subsidiebeschikking Zomerschool 2021 
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. 
 

 

  



Evaluatie Zomerschool 2021 
De Initiatiefgroep Zomerschool is begin 2021 een gestart met de voorbereiding van de Zomerschool 
2021. 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. 
 
Tijdens de gehele voorbereidingsperiode en vooral 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 
Programma  en aantal activiteiten 
In totaal hebben we 239 activiteiten kunnen plannen die zijn uitgevoerd door 52 organisaties en 
individuele inwoners. Vijf activiteiten zijn niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling of door 
ziekte van de aanbieder. 
 
Aard van de activiteiten 
Het programma voor 2021 kende ook dit jaar weer een diversiteit aan activiteiten op het gebied van 
bewegen, cultuur, educatie, sport en effe buurten. Voor een overzicht wordt verwezen naar Bijlage 1 
Programmaboekje. 
 
Aantal deelnames 
In totaal is er 2246  keer meegedaan aan een activiteit. Dat is uitgaande van een inwonersaantal van 
15.200 bijna 15%. Een percentage om trots op te zijn.  
De stijgende lijn die we vanaf 2018 zien zet zich dus voort. In 2018 werd er door onze inwoners bijna 
1100 keer deelgenomen aan de Zomerschool. In 2019 hadden we 1600 deelnemers. In het corona- 
jaar 1355.  
 
Bereik van alle inwoners 
Om inwoners die aan een activiteit willen deelnemen maar niet beschikken over vervoer naar die 
activiteit zijn afspraken gemaakt met de Huiskamer van Odijk, de Vrijwillige Hulpdienst Werkhoven 
en Automaatje Bunnik zijn afspraken gemaakt over de inzet van hun mogelijkheden. Dit is bekend 
gemaakt via het Programmaboekje. 
Het is dit jaar gelukt om Effe Buurten ook in Werkhoven mogelijk te maken; het aantal Effe Buurten-
mogelijkheden in Odijk is uitgebreid.  

 
Publiciteit 
Websites 
Het programma is dit jaar niet alleen verschenen op de website Zomerschool. We hebben ook 
dankbaar gebruik gemaakt van de nieuwe website BunnikSamen.  
 
Programmaboekje 
Daarnaast is een eenvoudig programmaboekje samengesteld dat via ’t Groentje verspreid is onder 
alle huishoudens in Werkhoven, Odijk en Bunnik. 
 
’t Groentje 
In  ’t Groentje is wekelijks het programma onder de aandacht gebracht van al onze inwoners via een 
weekkalender en via een aantal artikelen over interessante activiteiten. Voor een overzicht van de 
gepubliceerde artikelen wordt verwezen naar bijlage 2. 



 
Social media 
Voor publiciteit is dit jaar ook weer uitgebreid gebruik gemaakt van Facebook en Instagram en van de 
websites van de verschillende deelnemende organisaties. 
 

 
Actie PKN Odijk voor de Voedselbank 
PKN Odijk heeft dit jaar het initiatief genomen om voor kinderen van gezinnen die gebruik maken van 
de voedselbank, een rugzakje te vullen met speelgoed. De rugzakjes zijn aan het begin van de 
vakantie rondgedeeld. 
De Zomerschool heeft dit initiatief ondersteund door in het rugzakje het programmaboekje van de 
Zomerschool te stoppen en daarbij een folder dat als deelname aan een activiteit niet mogelijk is 
vanwege de kosten, de Zomerschool deelname mogelijk zal maken. 
Hiervan is door 5 inwoners gebruik gemaakt met als resultaat: 5 stralende gezichten. 
  

 
Inzet Krachtig Krommerijn en Bunnik Beweegt 
De Zomerschool 2021 is alleen mogelijk geweest door de inzet van veel organisaties, bedrijven en 
vrijwilligers. 
De Zomerschool van deze omvang kan niet zonder professionele coördinatie. Die is dit jaar ook weer 
geleverd vanuit BunnikBeweegt en vanuit Krachtig Krommerijn. In totaal is door beide organisaties 
samen 300 uur geïnvesteerd om de Zomerschool 2021 mogelijk te maken.  
De coördinatie betreft: 
a. Werven van de aanbieders 
b. Publiciteit 
c. Maken en verspreiden van het Programmaboekje 
d. Vullen van de websites 
e. Aan- en afmeldingen 
f. Standby zijn in de maanden juli en augustus  
 
 
Wij danken beide organisaties voor het beschikbaar stellen van Femke Dotman, maatschappelijk 
intermediair van Krachtig Krommerijn en van Mieke Hanssen-Hilhorst, buurtsportcoach van Bunnik 
Beweegt. Het grote succes van de Zomerschool 2021 hebben we vooral aan hen beiden te danken. 

  



Financiën 
Ontvangen 
Subsidie gemeente 2021       €  3.000,00 
Restant subsidie 2021        €       44,20 
Totaal          €  3.044,20 
 
 
Uitgaven 
Druk programmaboekje       €   1.512,50 
Website: hosting en onderhoud      €      160,33 
Vullen website (Vibe)        €      544,50 
Verspreiding Programmaboekje      €      269,85 
Sporthuis Bunnik (extra uren BunnikBeweegt)     €      750,00 
Ballonnen opening        €        45,38 
Totaal          €   3.282,56 
 
Tekort          €      238,36 
 
 
Dit tekort zal worden gedekt vanuit de opbrengst Vrienden van de Zomerschool. 
 


