Werkplan 2019 2020 Stichting HOi
De doelstellig van de Stichting HOi: het ter beschikking stellen van faciliteiten voor het
uitoefenen van hobby’s voor personen ouder dan 50 jaar die niet meer deelnemen aan
het arbeidsproces. Deze doelstelling staat nog steeds en worden er acties voorbereid om
de nog ter beschikking zijnde dagdelen met nieuwe hobbyactiviteiten te vullen. Onze
doelgroep wordt immers steeds groter. Inmiddels zijn meer dan 300 senioren
aangesloten bij het HOi-Huis waardoor met recht gezegd kan worden dat het HOi-Huis
haar bestaansrecht binnen onze gemeente ten volle heeft bewezen.
Met ons veiligheidsbeleid streven we naar een veilige hobbyomgeving waar in
veiligheidsmaterieel is en blijft worden geïnvesteerd. Dit veiligheidbeleid is een
permanent punt van aandacht. Het HOi-Huis is juist daarom op zoek naar beheerders die
vooral binnen de werkplaats deze veiligheid kunnen bewaken.
De afgelopen jaren is een draagvlak gecreëerd waarbij de lopende activiteiten en nieuwe
initiatieven zijn besproken. De groepsleiders van de diverse activiteiten komen op
regelmatige basis bijeen. Het bestuur bezoekt regelmatig de diverse groepen en heeft
overleg met hen. Dit leidt tot een levendiger HOi-Huis.
Terugkoppeling naar alle aangeslotenen van de resultaten loopt via de maandelijkse
nieuwsbrief de jaarvergadering en de seizoen opening.
De maandelijks nieuwsbrief wordt per e-Mail verzonden. Voor de leden die geen e-mail
hebben worden de Nieuwsbrieven een paar keer per jaar thuisbezorgd. De nieuwsbrief
wordt niet alleen gedeeld met de leden maar ook met de media. We hebben gemerkt dat
onze leden leuk en interessant nieuws delen met vrienden en bekenden.
Ook dit jaar gaan we weer bijeenkomsten en workshops organiseren, waarin met de
leden gebrainstormd wordt over verbeteren en vernieuwen van Ons HOi-Huis. Tijdens
deze bijeenkomsten en workshops worden de groepsleiders extra in het zonnetje gezet
en op passende wijze bedankt voor hun inzet en creatieve bijdrage.
Per drie weken organiseert het HOi-Huis een maaltijd voor circa 24 personen. Voor deze
maaltijden worden alleenstaanden en vereenzamende mensen uitgenodigd. We zijn
hiermee gestart in 2015. In de alweer vijfde jaargang hebben we een groot bestand met
tevreden bezoekers, die het fantastisch vinden om samen met anderen te eten en vooral
te babbelen over alledaagse dingen. De organisatie hiervan wordt aangestuurd door het
bestuur maar het zijn vrijwilligers die de fysieke organisatie (koken en uitserveren) als
vrijwilliger op zich nemen. Als het weer het toelaat wordt er buiten gegeten op ons
fleurig aangeklede terras. Juist deze groep mensen, die zich om wat voor reden dan ook,
niet makkelijk aansluit bij verenigingen is ons HOi-Huis een fijne ontmoetingsplek
geworden.
In samenwerking met Kunstvereniging Ars Longa wordt er 11 en 12 mei een
PopUpGallery georganiseerd in La Sonnerie. Het thema is kunst over, door en voor
vrouwen.

