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Over de Stichting Gezamenlijk Stedelijk Beheer 
De Stichting Gezamenlijk Stedelijk Beheer (SGSB) is een uitvoeringsorganisatie voor het beheer van 

buurtcentra, dorpshuizen en buurt- en speeltuinverenigingen (BSV’s) in de gemeente Groningen.  

De accommodaties organiseren sociaal culturele of maatschappelijke activiteiten voor jong en oud in 

een wijk of buurt. De accommodaties die bij SGSB zijn aangesloten zijn deelnemers. Dit zijn zelfstandige 

besturen van een buurtcentrum, BSV of dorpshuis. Samen vormen zij de deelnemersraad. 

Op dit moment levert de stichting het beheerpersoneel aan 19 accommodaties in 5 gebieden in de 

gemeente Groningen. De stichting is werkgever en investeert in haar medewerkers. De medewerkers 

worden begeleid bij het dagelijkse werk en krijgen de benodigde trainingen en de kans om zich 

vakinhoudelijk en persoonlijk te scholen of te ontwikkelen.

Het bestuur van de stichting SGSB werkt intensief samen met de gemeente en andere samenwerkings-

instanties, om de beheertaken aan te laten sluiten op het beleid en de activiteitenagenda van de deel-

nemers. Het doel van de activiteiten van SGSB en de accommodaties is om een maatschappelijk effect  

in de buurt of wijk te bereiken. Het bestuur wil toegankelijk zijn voor haar deelnemers en medewerkers; 

onze stichting bestaat uit mensen en gaat over mensen, is het uitgangspunt. 
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Wethouder Carine Bloemhoff: “Dorps- en buurthuizen 

staan midden in wijken en dorpen. Ze brengen buurt-

bewoners van alle leeftijden en achtergronden bij elkaar 

en zorgen ervoor dat een wijk/buurt nog prettiger is om 

in te wonen. De accommodaties staan te popelen om 

weer mooie activiteiten te organiseren. Activiteiten die 

van groot belang zijn voor onze gemeente!”
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Afgelopen jaar was voor onze accommodaties 

wederom een lastig jaar. Corona bepaalde ons  

doen en laten en dat veroorzaakte bij veel buurt-  

en wijkbewoners, maar ook bij onze medewerkers  

en vrijwilligers teleurstellingen.

In de rustige periodes is er door medewerkers 

gewerkt aan het onderhoud en de kwaliteit van de 

gebouwen. Dat is een mooie bijkomstigheid van 

corona, maar natuurlijk hadden we er veel meer 

willen zijn voor de buurtbewoners van onze 19 

accommodaties. Gelukkig waren er periodes dat we 

open mochten, zoals in de nazomer tijdens burendag. 

Dan merk je ook meteen hoe graag iedereen weer 

terug wil naar het ‘oude normaal’.  

Dat gemeenschapsgevoel is zo belangrijk.  

Mensen zoeken elkaar op, willen meedoen en  

leven met elkaar mee.

Voor veel volwassenen en kinderen is het belangrijk 

dat we open zijn. Om wél naar het buurtcentrum  

te kunnen voor een activiteit, juist in deze tijd.  

Ook voor het plezier en de gezelligheid. Want er 

zijn veel mensen die eenzaam zijn en het moeilijk 

hebben. Juist daarom doen we zo ons best op de 

momenten dat we weer open mochten.

Zo hebben we ook geholpen om ervoor te zorgen 

dat buurtcentrum De Mellenshorst in Haren weer 

open kon. Dankzij de financiële steun van de 
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gemeente Groningen en een enthousiast team  

van mensen, is De Mellenshorst weer zo’n fijne  

plek van betekenis in de buurt. 

Ik ben zeker trots op onze medewerkers en 

vrijwilligers. Van hen moet je het hebben op 

momenten dat het kan en mag. Onze jaarlijkse 

zomerborrel was ook voor hen weer zo’n gezellig 

ontspanningsmoment. Hoe mooi is het dan,  

dat zij zelf met suggesties komen om beter met 

elkaar te gaan samenwerken en om nog hechter  

te worden als team.

De plannen die er zijn gemaakt en de activiteiten 

die zijn bedacht, gaan niet in de ijskast. Ik verwacht 

dat we in 2022 weer meer kunnen organiseren. 

Zodra het mag, gaan we alles weer opstarten. 

Sterker nog, dat stimuleren we. Juist!

Voorwoord

Hans de Bruijn

Voorzitter



Ontwikkeling stichting

De stichting is volop in beweging en blijft groeien. 

Steeds meer accommodaties sluiten zich aan 

en worden deelnemer. Deelnemer zijn biedt 

voordelen. Het zorgt voor een betere borging 

van het werkgeverschap doordat de beheerders 

vallen onder de cao Sociaal Werk, ze doen mee 

aan scholing en trainingen en er is afstemming met 

andere beheerders doordat zij deel uitmaken van 

een team. Bovendien wordt er bij ziekte van een 

beheerder vervanging geregeld.

In het jaar 2021 telt de stichting:

Corona

Voor de buurtcentra, BSV’s en dorpshuizen  

was het een jaar van hollen en stilstaan.  

Tegen de verwachting in houdt het coronavirus  

de samenleving stevig in zijn greep.  

Ook onze stichting en de accommodaties. 

Dit merken wij aan het begin van 2021.  

Toen zaten we in een lockdown, de avondklok 

wordt ingevoerd en er wordt gestart met het 

vaccinatieprogramma. Het gevolg is dat er in 

onze accommodaties geen enkele activiteit 

plaats vindt. Dit heeft een enorme impact op  

de bewoners in de buurt of wijk.  

In april 2021 ging de samenleving stapsgewijs 

weer een beetje open, onder andere door het 

zelftesten en het coronatoegangsbewijs.  

Op 5 juni beëindigt het kabinet de lockdown.  

De samenleving gaat met inachtneming van 

de 1,5 metermaatregel weer open. Helaas is 

dan het reguliere activiteitenseizoen voor de 

buurtcentra, BSV’s en dorpshuizen al voorbij.  
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Tijdens de zomerperiode gaan de meeste  

centra open en bieden extra activiteiten-

programma’s aan. 

 

Doordat het coronavirus wederom oplaait, 

krijgen we eind november opnieuw te maken 

met beperkende maatregelen waaronder 

aangepaste sluitingstijden.  

Vanaf half december 2021 gaat de samenleving 

– zoals later blijkt – tot ten minste half januari 

2022 weer in lockdown.

De gemeente Groningen heeft door de 

‘Tijdelijke herstart-subsidieregeling dorps- 

en buurthuizen Covid 19 2021’, een bedrag 

van maximaal € 3.000,= per accommodatie 

beschikbaar gesteld.  

De provincie Groningen heeft een bedrag 

van maximaal € 1.250,= per accommodatie 

beschikbaar gesteld uit het Coronafonds.  

Verder heeft de Vereniging Groninger Dorpen 

samen met de provincie Groningen een bedrag 

van € 1.000,= per accommodatie beschikbaar 

gesteld in het kader van de herstartregeling  

‘t Ken weer!’

 

De accommodaties hadden door het grillig 

verloop van de coronamaatregelen, te maken met 

steeds veranderende restricties over wat wel en 

niet werd toegestaan. Daardoor hebben ze bijna 

geen stappen voorwaarts kunnen maken en is de 

omzet drastisch gekelderd in 2021. De toegekende 

subsidies zijn dan ook meer dan welkom om telkens 

weer te kunnen opstarten.

Gebied Haren 

Gelukkig waren er ook tekenen van groei.  

De Stichting heeft twee nieuwe deelnemers mogen 

verwelkomen in het gebied Haren: dorpshuis  

De Hoeksteen in Noordlaren en buurtcentrum  

De Mellenshorst in Haren. 

Samenwerking                                                                                               

SGSB investeert heel bewust in samenwerking  

met overkoepelende- en netwerkorganisaties  

van sociaal cultureel werk zoals de BBOG, 

vereniging Groninger Dorpen, de Speeltuincentrale, 

WerkPro, de wijkbedrijven, de WIJ-teams en de 

gemeente Groningen. 

Gezamenlijk optrekken in activiteiten en beleid, 

versterkt de sociale cohesie en leefbaarheid in wijk 

of buurt. Voorbeelden van samenwerking zijn het 

organiseren van burendag of het organiseren van 

een gezamenlijke training.

1. Algemeen

19  
deelnemers in  

5 gebieden

20  
beheerders

2  
zakelijk leiders

1  
activiteiten-
coördinator

1  
administratief 
medewerker  

beheer

14  
vrijwilligers met

beheertaken

9
mensen met een 
participatie- of 

basisbaan



Aan het woord zijn...

Malko Swelheim  
& Henk Wildeboer

‘We zijn erg blij met de samenwerking met SGSB, 
vooral de brug tussen ons en de gemeente bevalt  
ons erg goed,’ aldus bestuurder Malko.

Beheerder Henk: ‘Ik ben hier elke middag, ook de 
afgelopen jaren heb ik het goed bijgehouden.  
Nu gaan we opnieuw opbouwen.’

b e s t u u r d e r  e n  b e h e e r d e r  b i j  d o r p s h u i s  g r o e n e n b e r g  g l i m m e n

Dorpshuis Glimmen

Dorpshuis Glimmen is voor de Glimmenaren, 

maar ook iedereen daarbuiten is welkom. 

Zo is de bridgeclub van Vriezenveen met open 

armen ontvangen. Beheerder Henk is erg verbon-

den met het dorp en het dorp ook met Henk.  

Het bestuur geeft hem alle vrijheid en heeft het 

volste vertrouwen in hem. De vrijwilligers zijn dun 

gezaaid, maar wij kunnen altijd op ze rekenen. Tijd 

voor reuring! Zelfs het prachtig opgeknapte oude 

jeugdhonk wacht met smart op het eerste feestje.
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Gesprekken met medewerkers 

Afgelopen jaar hebben we weer functionerings-

gesprekken gevoerd met de medewerkers en hun 

leidinggevende. De gesprekken waren constructief. 

Daar waar beheerders in teams werken, heeft de 

coronaperiode de verbinding onderling juist ver-

sterkt. Als ontwikkelpunt kwam de samenwerking 

met beheerders van andere accommodaties en 

disciplines naar voren. Daar gaan we in 2022 een  

‘in company’ training voor organiseren. 

In november zijn de jaargesprekken met 

medewerkers gevoerd. Hier is onder meer 

gesproken over de inzet van het individueel 

keuzebudget (IKB) vanuit de cao. Dit budget kunnen 

medewerkers investeren in hun professionele 

ontwikkeling. Ook kunnen ze sparen voor extra  

verlof of ze kunnen verloftegoeden juist inzetten 

voor een cursus of opleiding.

Inzet formatie

 ´ Gebied West - dorpshuis Hoogkerk  

In het eerste kwartaal van 2021 heeft de 

beheerder een functie buiten SGSB aanvaard.  

Door de gedeeltelijke sluiting van het dorpshuis 

in coronatijd, is de vrijgekomen formatieplek pas 

in het 3e kwartaal van 2021 ingevuld.  

 ´ Naast het dorpshuis staat een tijdelijke 

sport(blaas)hal. O.a. de korfbalverenigingen 

in de gemeente Groningen trainen hier in het 

winterseizoen. Ook biedt de blaashal ruimte  

voor andere sporten. 

 ´ De zakelijk leider heeft vanaf augustus extra 

projecturen gekregen voor de duur van 1 jaar. 

Het doel is om intensiever te gaan samenwerken 

met de andere accommodaties in het gebied 

Hoogkerk, zoals dependance De Strinke en 

speeltuin De Kreukelhof. 

 ´ Gebied West – SPTK 

Bij de buurtcentra Sonde 2000 en TuinPad,  

zijn twee mensen gestart met een basisbaan.  

Ook is er iemand gestart met een participatie-

baan. Door het voortdurend open en dicht zijn 

van de centra, hebben deze mensen nog geen 

goede inwerkperiode gehad. 

 

2. Medewerkers
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 ´ Gebied Haren – Buurtcentrum De Mellenshorst 

in Haren is ook een nieuwe deelnemer.  

SGSB gaat op zoek naar een beheerder voor dit 

buurtcentrum  

 ´ Gebied Oost – Bij BSV Ruischerbrug is er iemand 

gestart met een basisbaan. Door de sluiting en 

de coronamaatregelen, heeft het bestuur nog 

geen nieuwe beheerder kunnen aannemen.

Opleiding en training

Een grote groep medewerkers, ook vrijwilligers 

en mensen met een basis- of participatiebaan, 

hebben in 2021 de herhalingscursus BHV 

gevolgd. Er was veel belangstelling voor 

deze herhalingscursus. Daarnaast hebben vier 

medewerkers de basiscursus BHV gevolgd. 

 ´ Gebied West – SPTK  

De beheerder van de accommodaties wijk-

centrum De Berk, BSV Selwerd en Paddepoel 

heeft een uitbreiding gekregen van zes uren. 

De beheerder gaat zich nu alleen voor deze 

drie accommodaties inzetten, samen met het 

beheerteam SPTK. 

 ´ Gebied Zuid 

Twee beheerders van buurtcentrum De Semmel-

stee krijgen minder uren. Dit komt door een 

inkomensdaling van de accommodatie als 

gevolg van corona. Het gaat wel om buiten-

begrotelijke contracturen. De beheerders zetten 

zich nu in voor de vervangingspool. 

 ´ Gebied Haren – Dorpshuis de Hoeksteen in 

Noordlaren is een nieuwe deelnemer van SGSB. 

In november 2021 is er een beheerder gestart. 



Zomerse BBQ 

In september hebben we bij Baxbier Brouwerij in 

Groningen een nazomerse BBQ georganiseerd 

voor alle medewerkers, ook vrijwilligers en mensen 

met een basis- of participatiebaan. Er was een 

rondleiding in de brouwerij, voor wie dat leuk vond. 

We hadden geluk met het zonnige weer en de 

medewerkers vonden het leuk om elkaar weer 

‘in het echt’ te zien en te spreken.

Kerstbijeenkomst 

Net als in 2020 kon de georganiseerde 

kerstbijeenkomst in 2021 niet doorgaan. 

We hadden het leuk bedacht met elkaar;  

genieten in kerstsfeer met een muzikaal optreden 

van een aantal medewerkers en heerlijk eten van 

kok Jim van buurtcentrum De Wende. Dit idee 

laten we graag nog in het spreekwoordelijke vat 

zitten. Medewerkers hebben thuis een zorgvuldig 

samengesteld kerstpakket gekregen, inclusief een 

mooie borreldoos.
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De participatiebaan

Mensen met een bijstandsuitkering voor wie 

betaald werk nog niet mogelijk is, kunnen in 

aanmerking komen voor een participatiebaan. 

Op deze manier kunnen zij werkervaring 

opdoen met behoud van uitkering. 

Bij SGSB worden mensen met een 

participatiebaan opgenomen in een team 

met enthousiaste collega’s. Samen met de 

Coach Meedoen en de begeleider van de 

accommodatie, wordt een ontwikkelplan 

opgesteld. Het doel van dit plan is dat de 

medewerker zich kan ontwikkelen naar 

betaald werk. Dit traject heeft al een paar 

keer geleid tot een betaalde baan bij SGSB.



Aan het woord is...

Koos Tak

“We laten in Hoogkerk heel duidelijk zien dat we 
elkaar, de verschillende accommodaties, aanvullen.  
Hoogkerk heeft nog dat dorpse karakter en je ziet  
dat als je in de geest van dat informele dorpse 
karakter samenwerkt, je samen hele mooie dingen 
kan organiseren.”

z a k e l i j k  l e i d e r  d o r p s h u i s  e n  g e b i e d  h o o g k e r k
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Dorphuis Hoogkerk

Hoogkerk voelt zich een dorp. Het dorpshuis is  

een ontmoetingsplaats waar cultureel sociale 

activiteiten worden georganiseerd door actieve 

medewerkers en vrijwilligers. Koos is trots op dit  

team, ‘We doen het mét en vóór elkaar en dat 

hebben we zeer goed gedaan de afgelopen twee 

corona jaren.’ Het team heeft veel onderhoud 

gepleegd en elkaar met verf en kwast door  

de crisis gesleept. Alles staat er tiptop bij!  

De toekomst ziet er rooskleurig uit:  

‘In Hoogkerk hebben we het goed voor elkaar!’



De stichting heeft als beheerorganisatie de taak 

om te zorgen voor passend beheer voor de 

deelnemers. Wij ondersteunen bij vraagstukken zoals 

gebiedssamenwerking, samenwerkingsprojecten, 

ontwikkeling van activiteiten, subsidie en beleid. 

De deelnemers hebben inspraak via de deel-

nemersraadvergaderingen die twee keer 

per jaar worden georganiseerd. 

Vergadering 29 april 2021

De vergadering vond via Teams plaats, met een groot 

aantal deelnemers. Belangrijkste onderwerpen:

 ´ Bespreking van de jaarrekening en 

activiteitenrapportage 2020.  

 ´ In coronatijd zijn toch veel accommodaties actief. 

De medewerkers hebben onderhoud verricht aan 

de gebouwen. Deze zien er fris uit. Ook hebben 

de meeste accommodaties activiteiten die we 

de zogenaamde ‘corona reguliere activiteiten’ 

noemen. Ze hebben hun zalen beschikbaar 

gesteld voor andere doeleinden zoals het 

voortgezet onderwijs en kwetsbare doelgroepen. 

Meerdere locaties dienen als vaccinatielocatie.  

De BSV’s organiseren veel kinderactiviteiten.  

In een overgangsperiode van versoepeling van 

de coronamaatregelen en de activiteiten, zou het 

extra druk kunnen worden bij de accommodaties. 

Het is belangrijk om juist dan goed samen  

te werken qua beheer en beschikbaarheid  

van ruimtes.  

 ´ Steeds meer vrijwilligers hebben serieuze 

beheertaken en zijn gelijkwaardige collega’s van 

onze medewerkers. Vrijwilligers maar ook mensen 

met een basis- of participatiebaan, werken naast 

onze betaalde medewerkers. Om duidelijkheid 

te geven over de rollen van medewerkers en 

vrijwilligers, gaat SGSB een training op maat 

aanbieden. De meeste vrijwilligers sluiten al aan 

bij de BHV- training en worden door SGSB met 

uitjes en geschenken meegenomen. Door een 

eenduidig beleid te voeren voor alle beheer, 

ontstaat een betere samenwerking. Daarnaast 

vindt de groep mee-werkers die niet betaald 

krijgt, het prettig om op gelijkwaardige basis  

mee te kunnen draaien in een team. 

 ´ De gemeente heeft van het rijk aanvullende 

compensatie ontvangen voor lagere overheden, 

3. Deelnemersraad  ´ Gelijktijdig met de burendag in september, 

zetten de accommodaties de deuren wijd 

open voor de buurtbewoners met een mooi en 

veelzijdig activiteitenaanbod. De dag werd een 

groot succes. 

 

 ´ De deelnemers hebben de herstartsubsidies 

goed besteed voor de opstart van hun 

accommodaties. De speciale corona-

activiteiten krijgen blijvend een plek in het 

activiteitenprogramma en ook de reguliere 

activiteiten starten weer op. Daardoor volgt 

een hectische periode om alles georganiseerd 

te krijgen. De meeste accommodaties helpen 

elkaar met zowel ruimte als beheer. Ook SGSB 

stelt extra beheer beschikbaar.  

 ´ Een ambtenaar van de gemeente Groningen 

geeft tijdens de deelnemersraadvergadering 

een presentatie over gebiedsgericht werken. 

Op basis van de behoeften van de inwoners 

van een wijk of dorp, stelt het gebiedsteam 

een meerjarig gebiedsprogramma op. Het is 

een uitdaging om gebiedsprogramma’s en 

beleidsprogramma’s zo goed mogelijk op elkaar 

aan te sluiten. De gemeente geeft aan dat dit 

gevolgen heeft voor de manier waarop taken/

opdrachten aan instellingen zoals SGSB worden 

verstrekt.  

zoals dorps- en buurthuizen. De compensatie die 

bedoeld is voor geleden schade door corona, is 

nog niet besteed. Accommodaties willen graag 

op een juiste manier aanspraak maken en vragen 

SGSB of er ideeën zijn (eventueel collectief). 

Vergadering 14 oktober 2021  

De vergadering vond fysiek plaats in gastvrij BSV 

Helpman-Oost. Belangrijkste onderwerpen:

 ´ Bespreking van de begroting 2022 en de 

toekenning van de subsidiebedragen voor 2022. 

 

 ´ Het beheer heeft tijdens de lockdown met 

elkaar bijna alle accommodaties opgeknapt. 

Het ging om schilderen en klussen. Alle 

beheermedewerkers hebben de (on)

mogelijkheden positief opgepakt met elkaar. 

Vlak voor het einde van het voorjaar werden de 

maatregelen van de 1,5 meter opgeheven en 

konden de accommodaties weer volop draaien. 

De meeste accommodaties hebben daardoor 

een prachtige zomerperiode gehad met veel 

activiteiten.  

 ´ Uit de functioneringsgesprekken is unaniem naar 

voren gekomen dat beheerders elkaar vaker 

willen ontmoeten. Bijvoorbeeld door eens per 

zes weken bij elkaars accommodatie te lunchen 

en bij te praten.
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Aan het woord is...

Hilde Gorter

“Dit werk houdt je jong. Het is leuk om creatief bezig 
te zijn met kinderen. Mensen spreken me aan in de 
winkel over onze speeltuinvereniging, omdat ik in 
de krant heb gestaan met een interview over mijn 
vrijwilligerswerk. Echt geweldig!”

v r i j w i l l i g e r  b s v  v i n k h u i z e n - z u i d

BSV Vinkehuizen-Zuid

Naast allerlei andere activiteiten voor jong en oud 

bij BSV Vinkhuizen-Zuid, wordt de vrijdagmiddag 

knutselclub druk bezocht door steeds meer 

kinderen. ‘De één neemt de ander mee,’ is de 

filosofie van Hilde. Ze ziet een knutselvoorbeeld 

op internet, pakt het op en denkt het uit tot een 

veel mooier en beter idee. Oma Hilde is onmisbaar 

voor de speeltuinvereniging, want haar hart ligt bij 

de jeugd en ze zit boordevol plannen. Busreisjes, 

museumbezoeken, kookclub of Jantje Beton… 

Hilde organiseert het allemaal, zelfs de schoonmaak 

doet ze: ‘Ik kan nog jaren mee!’
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De toegekende structurele subsidie van de 

gemeente Groningen voor het jaar 2021, was bijna 

gelijk aan de aanvraag. De gemeente Groningen 

stelde in 2021 geen budget beschikbaar om de 

stijgende kosten van het personeel op te vangen. 

Ondanks een goede beheersing van de uitgaven, 

hebben we het jaar afgesloten met een klein 

negatief resultaat. 

Voor het project TuinPad hebben we ook in 2021 

een aanvullende subsidie ontvangen. Dit buurt-

centrum heeft een waardevolle functie voor de 

wijkbewoners van Tuinwijk en Paddepoel-Zuid.  

De aanvullende subsidie is gebruikt voor de 

aansturing van buurtcentrum TuinPad.  

Er zijn voorzieningen opgenomen voor de 

opleidingen van personeel en voor transitie-

vergoedingen. Door de sluiting van de 

accommodaties door coronamaatregelen,  

zijn enkele formatieplaatsen niet opgevuld. 

4. SGSB financieel
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Dit niet bestede budget, wordt in een voorziening 

opgenomen die na de opening en opstart van de 

accommodaties weer gebruikt kan worden.

Om de financiën beheersbaar te houden,  

zullen we goed op onze inkomsten en uitgaven 

moeten letten. Dat blijft een punt van aandacht. 

 



Aan het woord is...

Niurquelize Hassell

“Ik vind mijn werk geweldig. Helpman Oost vind ik de 
mooiste speeltuin van Groningen. Ik heb het tijdens 
de lockdowns erg gemist, zeker de bezoekers, ze zijn 
allemaal zo vriendelijk. Er zijn helaas ook bezoekers 
overleden in de pandemie. Dat doet wel iets met je.’”

b e h e e r d e r  b s v  h e l p m a n - o o s t

BSV Helpman Oost

De zomer is de gezelligste periode voor onze 

speeltuinvereniging. Het sociaal contact speelt een  

belangrijke rol in het leven van buurtbewoners en 

werd gemist tijdens de lockdown. Hopelijk kunnen we 

straks weer gezellig spelen en een praatje maken met 

elkaar. Het winkeltje is prachtig versiert. Ik hoop dat 

iedereen straks weer kan genieten van al het lekkers 

en de sfeer. Als de coronamaatregelen het toelaten, 

willen we in 2022 een feest plannen. Zomaar omdat 

het kan! Een heerlijk ongedwongen zomerfeest om 

de vrijheid te vieren en om lekker samen te spelen. 

En dat ik daar als beheerder bij mag helpen.
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Accommodaties 

De besturen en het beheer van de accommodaties 

hebben door de wisselende coronamaatregelen 

een lastig jaar achter de rug. Accommodaties waren 

even open en moesten vervolgens weer dicht;  

de teams gingen vol aan de slag met activiteiten...

en dan ging het uiteindelijk niet door.  

 

Gelukkig waren er ook successen. Dat was onder 

andere burendag in september. Dit hebben we 

gelijk laten vallen met het opstarten van het 

activiteitenseizoen. Gemeente breed zijn daar  

heel veel buurtbewoners op afgekomen.  

Een mooie, gezellige dag onder de warme  

stralen van de septemberzon.

5. Gebieden en accommodaties

Gebied West
1. BSV Voor Hoogkerk Jeugd (VHJ)
2. Dorpshuis Hoogkerk
3. De Strinke
4. Buurtcentrum De Wende
5. BSV Vinkhuizen-Zuid
6. BSV Paddepoel
7. BSV Selwerd
8. Buurtcentrum Sonde 2000
9. Buurtcentrum TuinPad
10. Wijkcentrum De Berk

Gebied Oude Wijken
11. BSV Stichting van Ostade
12. BSV De Indische Buurt (DIB)
13. BSV De Hoogte

Gebied Zuid
14. Buurt- en BSV De Semmelstee
15. BSV Helpman Oost

Gebied Oost
16. BSV Ruischerbrug

Gebied Haren
17. Dorpshuis De Groenenberg
18. Buurtcentrum De Mellenshorst
19. Dorpshuis De Hoeksteen

Activiteiten

Rond de zomer zijn er eindelijk versoepelingen.  

Het kan en mag allemaal weer! Zo ook de 

Onvergetelijke Zomer. Dit is een programma dat 

gefinancierd wordt door de gemeente Groningen, 

speciaal voor kinderen in de wijk die niet op vakantie 

gaan of kunnen. Er zijn allerlei organisaties bij 

betrokken om een gevarieerd programma aan te 

bieden. In de maanden juli en augustus waren er dan 

ook tal van sportieve, actieve, creatieve en gezellige 

activiteiten voor kinderen. 

Het reguliere activiteitenseizoen is weer opgestart 

in september. In de zomerperiode zetten de meeste 

accommodaties de deuren dan ook weer wijd open 

voor alle buurtbewoners. Natuurlijk met een mooi 

activiteitenaanbod, dat regelmatig wordt afgestemd 

met de WIJ-teams van WIJ Groningen en de 

Speeltuincentrale. 

In de periode rondom de kerstvakantie zijn er ook 

prachtige activiteitenprogramma’s gemaakt.  

Helaas moest ook dit winterproject in de ijskast door 

corona. Het team van ‘De Onvergetelijke Zomer’ 

heeft wel een leuk alternatief bedacht voor de 

jeugd, namelijk een goodiebag met knutselspullen. 
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Corona 

Wij hopen dat de impact van het coronavirus in 2022 

fors minder is dan het afgelopen jaar. De weerslag 

op de accommodaties en de buurtbewoners waren 

enorm. Geen activiteit, geen sport, geen ontmoeting. 

Natuurlijk ondersteunen we onze medewerkers en de 

besturen in de volle breedte om de accommodaties 

weer op gang te helpen. En dit is hard nodig want  

als de accommodaties weer volledig open mogen, 

kost het moeite om weer op het oude en betekenis-

volle activiteitenniveau te komen.

Deelnemers

Voor onze nieuwe deelnemers gaan we met de 

gemeente in gesprek over ‘De accommodatie- 

nota Geharmoniseerd’ voor het gebied Haren.  

De accommodaties in het gebied draaien volledig  

op de omzet vanuit verhuur- en consumptiefaciliteit.  

Deze omzet is door de sluitingen naar een nulpunt 

gezakt. Er is meer gelijkheid met de accommodaties 

in de stad Groningen nodig, om ook in gebied Haren 

waardevolle activiteiten aan te kunnen bieden.

Medewerkers

SGSB gaat extra inzetten op medewerkers en hun 

mentale welzijn. Door corona en diverse incidenten, 

kregen zij te maken met vervelende confrontaties. 

Ook onze vrijwilligers en medewerkers met een 

basis- of participatiebaan. Wij vinden het heel 

belangrijk dat alle medewerkers prettig en veilig 

kunnen werken. Daarbij willen wij hen optimaal 

ondersteunen. Samen met de Arbo werken we 

daarom aan een protocol met richtlijnen om een 

goed en veilig werkklimaat te creëren.

Opleiding en Training

Zoals eerder genoemd, gaan we een training op 

maat ontwikkelen voor alle medewerkers. Het hoofd-

onderwerp van de training zal ‘samenwerken’ zijn. 

Alle medewerkers en vrijwilligers krijgen handvatten 

om de dagelijkse samenwerking verder vorm te 

geven, ook buiten het eigen werkgebied.

Communicatie

De stichting heeft nog geen duidelijke identiteit 

in de vorm van een professionele huisstijl, website 

of ander promotiemateriaal. Wel hebben we in 

2021 voor het eerst een professioneel jaarverslag 

uitgegeven. Dit jaarverslag vormt de basis voor 

de verdere invulling van een website en eventuele 

andere pr-middelen.

6. Vooruitblik ‘22
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contactgegevens

SGSB
Rijksstraatweg 18

9752 AD Haren

050-5375050

post@sgsb.nl


