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Samenvatting 
2018 was een bijzonder jaar voor wijkvereniging Leusden ZeT. Het was het eerste jaar dat 
we als vereniging operationeel waren en dat hebben we geweten: 

➢ 150 huishoudens zijn lid geworden, 
➢ 12 bewonersinitiatieven zijn gestart, waarvan er nog 10 actief zijn 
➢ 750 mensen kwamen naar het lanceringsfeest Vier de Lente, 
➢ De organisatie van de wijkvereniging staat, 
➢ De wijkkrant Leusder gaZeT is gelanceerd, 
➢ De agenda met activiteiten wordt veel geraadpleegd, 
➢ 5 fondsen gaven een financiële bijdrage voor activiteiten, 
➢ Veel partners ondersteunen Leusden ZeT, 
➢ En we waren genomineerd voor de Leusdense Vrijwilligersprijs! 
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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van wijkvereniging Leusden ZeT van het jaar 2018. Daarmee is 
het het eerste jaarverslag omdat de wijkvereniging pas eind 2017 opgericht is en 2018 het 
eerste volledige kalenderjaar was waarin de vereniging actief was. Met dit jaarverslag 
blikken we terug op 2018, leggen verantwoording af voor de keuzes die gemaakt zijn en 
kijken kort vooruit naar 2019.  
 
Achtergrond Leusden ZeT 
In de Leusdense wijken Tabaksteeg en Leusden-Zuid staat sinds 2011 het prachtig 
multifunctionele centrum Antares met daarin twee basisscholen, een kinderopvang, een 
sportschool, een crèche en een horecagelegenheid. Hoewel het gebouw centraal gelegen is 
tussen de twee wijken, komt het pand wat moeizaam tot leven, aldus bewoners, de 
gemeente Leusden en de Woningstichting Leusden van wie het pand is. Voorheen was er 
een vestiging van de bibliotheek gevestigd maar sinds deze vertrokken is, weten veel 
bewoners de weg naar het gebouw niet meer te vinden. Bewoners weten niet meer wat er 
gebeurt in het gebouw of missen voorzieningen waar zij behoefte aan hebben. Daarom heeft 
een groep bewoners de handen in elkaar geslagen en de wijkvereniging Leusden ZeT (Zuid 
en Tabaksteeg) opgericht.  
 
Zoals omschreven in artikel 2.1 van de oprichtingsakte van de vereniging is het doel van 
Leusden ZeT ‘het bevorderen van betrokkenheid en samenhang tussen de wijkbewoners, in 
het bijzonder in en rondom het multifunctioneel centrum Antares’. 
 
In 2018 zijn ontzettend veel stappen gezet om deze doelen te bereiken. Daartoe hebben we 
voor 2018 een beleidsplan opgezet. Als structuur van dit jaarverslag hebben we de opzet 
gekozen die centraal stond in dat beleidsplan, te weten de vier doelen voor 2018:  

1. organisatie op orde, 
2. activiteiten, 
3. communicatie, 
4. belangenbehartiging.  

 
Als aparte bijlage is het financieel jaarverslag opgenomen. 
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Hoofdstuk 1 - Organisatie op orde  
Omdat Leusden ZeT pas eind 2017 is opgericht, is in de eerste maanden veel tijd en energie 
gestoken in de organisatie van de wijkvereniging, met de volgende resultaten: 

● Het bestuur is geformeerd en bestaat momenteel uit de volgende vijf personen: Frits 
Ringers, ambtelijk/bestuurlijk secretaris, woonachtig op het Maximaplein; Monique 
Disseldorp, penningmeester, woonachtig op het Damreesche Spoor; Inge van Os, 
bestuurslid en contactpersoon activiteiten & vrijwilligers, woonachtig op de 
Arnhemseweg; Sara Dirkse-Versteeg, bestuurslid communicatie, woonachtig op de 
Koningin Julianalaan; Martijn Kleppe, voorzitter, woonachtig op de Prinses Irenelaan.  

 
 In 2018 hebben twee wisselingen plaatsgevonden in het bestuur. Allereerst is  

Ellen Jumelet gestopt als bestuurslid communicatie. Na een oproep heeft Sara 
Dirkse-Versteeg zich aangemeld als nieuw bestuurslid. Geert-Jan IJszenga is 
gedurende het jaar gestopt als bestuurslid externe contacten en organisatie. Op de 
oproep ter vervanging zijn geen reacties gekomen waardoor deze functie nog vacant 
is. 

● Het Huishoudelijk Reglement is definitief vastgesteld, zie 
https://www.leusdenzet.nl/wp-content/uploads/2018/03/Huishoudelijk-reglement-
Leusden-ZeT.pdf. 

● Het vrijwilligersbeleid is vastgesteld, zie https://www.leusdenzet.nl/over-leusden-
zet/vrijwilligers/, een vertrouwenspersoon is aangewezen, zie 
https://www.leusdenzet.nl/over-leusden-zet/vertrouwenspersoon/ en we hebben een 
gedragscode opgesteld voor de omgang van vrijwilligers met minderjarigen, zie 
https://www.leusdenzet.nl/wp-content/uploads/2018/03/Gedragscode-Leusden-
ZeT.pdf. 

● Dit stelt ons in staat om kosteloos een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te 
vragen voor vrijwilligers die met minderjarigen werken wanneer de ouders of 
verzorgers niet aanwezig zijn. 

● Leusden ZeT heeft een ANBI-status verworven, zie https://www.leusdenzet.nl/over-
leusden-zet/anbi/. 

● In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. 
We hebben dit aangegrepen om ons privacybeleid vast te stellen en een 
Functionaris Gegevensbescherming aan te wijzen, zie 
https://www.leusdenzet.nl/over-leusden-zet/avg-privacy/. 



 

4 

● Het inschrijfproces om lid te worden van Leusden ZeT is opgezet. Bewoners 
kunnen schriftelijk lid worden met een inschrijfformulier of online via 
https://www.leusdenzet.nl/lid-worden/. 

● En dat inschrijfproces werkt goed: eind 2018 waren maar liefst 150 huishoudens lid 
van Leusden ZeT. 

● We hebben ambassadeurs benoemd die in de wijk meer informatie geven over 
Leusden ZeT en meedenken over het beleid en de toekomst van de vereniging, zie 
https://www.leusdenzet.nl/over-leusden-zet/ambassadeurs/. 

● We zijn samenwerkingen aangegaan met zeer uiteenlopende partners die Leusden 
ZeT op allerlei manieren ondersteunen, zie https://www.leusdenzet.nl/over-leusden-
zet/partners/. 

● Belangrijk om te noemen is: we hebben verschillende aanvragen bij fondsen gedaan 
om zaken tot stand te brengen. 

○ Gemeente Leusden heeft een subsidie verstrekt voor het oprichten van de 
wijkvereniging, opzetten van activiteiten en communicatiekanalen. 

○ Het Fonds Samenlevingsinitiatieven Leusden heeft bijdragen toegekend voor: 
het Sinterklaasfeest, het Wijkfeest Vier de Lente, de Filmclub en het 
Formulierenhulp Inloopspreekuur. 

○ Het Fonds Duurzame Initiatieven ondersteunt de Schoon Maximapleinacties. 
○ De AFAS Foundation heeft de Dronebouw Workshop ondersteund. 
○ De KNHM heeft met de Kern met Pit de realisatie van de Leusder gaZeT 

mogelijk gemaakt. 
● Dit alles heeft er onder meer toe geleid dat Leusden ZeT eind 2018 genomineerd 

was voor de Leusdense Vrijwilligersprijs. 
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Hoofdstuk 2 - Activiteiten    
Leusden ZeT drijft op bewonersinitiatieven. Deze worden gedragen door wijkbewoners die 
zelf behoefte hebben aan de activiteit en zij nemen zelf de organisatie ter hand. In 2018 zijn 
de volgende bewonersinitiatieven opgezet: 

Wekelijkse koffieochtend 

Op donderdagochtend is iedereen tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom bij Café 
Maxima’s voor een kopje koffie e/o thee, gezellig praatje en eventueel een spelletje. 
Organisatoren: Rita Cloosterman & Kees Menken. 

 

Boekenruilkast in Maxima’s 

In Café Maxima’s kun je tijdens de openingstijden kosteloos een boek meenemen, ruilen of 
inleveren. Organisatoren: Marloes Swaab Visser, Judith Muller, Marjolein Zweverink-
Hoekstra, Mariska Roestenburg, Monique Disseldorp en Ellen Jumelet. 

Brei- en haakcafé 
Op maandagmiddag is iedereen van 13.30 tot 16.00 uur welkom in Café Maxima’s om 
samen te haken en breien. Organisator: Froukje Heijdt-Bijkerk. 

Schoon Maximaplein 

Schoon Maximaplein en omstreken is het initiatief waarbij bewoners en ondernemers de 
omgeving van het Maximaplein en de wijk Tabaksteeg & Leusden-Zuid schoon houden. 
Organisatoren: Arie Kars & Like van der Ham-van Hulten. 
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TECHlab 

In een ruimte in Antares is TECHlab Leusden ZeT gecreëerd, waar jong en oud kennis 
kunnen maken met nieuwe technieken zoals 3D-printen, programmeren, werken met robots, 
een drone bouwen, je vlog monteren of een eigen virtual reality-film maken. Ter 
voorbereiding daartoe is in 2017 een Drone Bouw Workshop en een Minecraft 
Bouwwedstrijd georganiseerd. Organisatoren: Lomme van der Hulst, Marjan Crabtree, 
Geert-Jan IJszenga & Martijn Kleppe. 

  

 

Wijkfeest Vier de Lente 
Zaterdag 24 maart vierden we het wijkfeest Vier de Lente, tegelijkertijd was de lancering van 
Leusden ZeT. Liefst ruim 750 mensen bezochten het wijkfeest. Het uitgebreide programma 
in combinatie met het heerlijke lenteweer zorgden ervoor dat het Maximaplein en Antares de 
hele middag bruisten van de activiteiten. 

Vanaf 12 uur deden ruim 65 kinderen mee met de opruimactie in het kader van de landelijke 
Nederland Schoon-actie. Voor elke ingeleverde zak zwerfafval kregen ze een stempel 
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waarmee ze ’s middags gratis naar een attractie konden. Nadat ruim 20 overvolle 
afvalzakken waren ingeleverd, was het tijd voor de officiële opening van de wijkvereniging 
Leusden ZeT. 

De burgemeester van Leusden, Gerolf Bouwmeester, verrichtte samen met een jonge en 
een oude inwoner van de wijk de officiële openingshandeling waarna het feest kon 
beginnen. Klimmen, koersballen, schminken, springen, dansoptredens, een VR-bril 
proberen, knutselen, zeepjes maken, yoga, schilderen, tafeltennis, muziekoptredens, 
rodeostier rijden, taarten bakken…. Er was te veel om op te noemen. 

Voor een verslag en alle foto’s, zie https://www.leusdenzet.nl/nieuws/verslag-en-fotos-
wijkfeest-vier-de-lente-1/ 

 

Filmclub 

Eén keer per maand organiseert een club wijkbewoners de Leusden ZeT Filmclub. Iedereen 
is welkom vanaf 19.30 uur, de film begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 5 euro, inclusief 
1 consumptie. Leden van Leusden ZeT krijgen korting en betalen 4 euro. Organisatoren: 
Sara Dirkse-Versteeg en Frits Ringers. 

Crea ZeT 

In onze wijk wonen veel bewoners die erg creatief zijn. Een aantal heeft zich verenigd in het 
Crea ZeT-wijkinitiatief om onder meer creatieve workshops te geven. In 2018 zijn de eerste 
workshops Bullet Journal-maken gehouden. Organisatoren: Mariska Stehouwer, Froukje 
Heijdt-Bijkerk, Sara Dirkse-Versteeg. 
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Fiets APK 

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseerde een groep bewoners een Fiets APK-actie. 
Wijkbewoners konden vanaf 9 uur ‘s ochtends langskomen om hun fiets te laten controleren 
op remmen, verlichting of andere kleine problemen. Gedurende de dag zijn er in totaal ruim 
45 fietsen door de vrijwilligers onder handen genomen! Voor meer informatie zie hier. 

 

Sinterklaas 

Samen met Maxima’s is op 30 november een groot Sinterklaasfeest georganiseerd. Sint 
kwam ‘s middags aan en verwelkomde alle kinderen, die ‘s avonds konden doorfeesten 
tijdens een Zwarte Pietendisco. 

Filosofiegroep 

Een groep bewoners is na het meedenkcafé een aantal keer samengekomen als 
filosofiegroep. Na een aantal bijeenkomsten is besloten om hiermee te stoppen omdat de 
ideeen hierover uiteen liepen. 

Formulierenhulp Inloopspreekuur 

Tot donderdag 19 april heeft een groep vrijwilligers het Formulierenhulp Inloopspreekuur 
georganiseerd. Zij stonden tussen 19.00 en 21.00 uur klaar voor wijkbewoners die vragen 
hadden over allerlei formulieren. Na evaluatie bleek dat er weinig animo voor het spreekuur 
was en daarom is het spreekuur stopgezet. Initiatiefnemers: Paul van Wegen en Wil 
Zaagman. 
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Hoofdstuk 3 - Communicatie  
Om de activiteiten van de bewonersinitiatieven en andere activiteiten in Antares en de wijk 
zo veel mogelijk aandacht te geven, is in 2018 veel energie en tijd gestoken in een 
communicatiestrategie en -uitingen met de volgende resultaten: 

● Samen met communicatiebureau Appel en Eelman hebben we een huisstijl 
ontwikkeld voor alle uitingen. 

● De website www.leusdenzet.nl is verder ontwikkeld en is de centrale 
communicatieplek voor al het nieuws van de wijkvereniging. Ook hebben we dit jaar 
een SSL-certificaat aangevraagd voor de website waardoor we deze hebben 
omgezet naar https://. 

 
De homepage van onze website www.leusdenzet.nl  

 

● Via www.leusdenzet.nl/agenda hebben we een agenda opgezet met alle activiteiten 
van de wijkvereniging, in Antares en de rest van de wijk. 

● In samenwerking met Lariks hebben we de activiteiten in onze agenda gekoppeld 
aan de Leusden Leeft-app waardoor de activiteiten automatisch in de app komen.  
 

          
Links de website van Leusden ZeT met het agenda-item van een Minecraft Bouwwedstrijd.  

Rechts dezelfde aankondiging in de Leusden Leeft-app. 
 

● Daarnaast is de mogelijkheid verkend om in samenwerking met de Leusden Leeft-
app activiteiten te plaatsen op een narrowcastscherm. Dit is mogelijk maar hier zijn 
kosten aan verbonden. In 2019 bekijken we deze mogelijkheden verder. 
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● We plaatsen de agenda in de wijkkrant de Leusder gaZeT. De wijkkrant verschijnt 
maandelijks, tien keer per jaar. Leden van Leusden ZeT kunnen bij inschrijving 
aangeven of ze de wijkkrant thuibezorgd willen hebben of per e-mail willen 
ontvangen. Daarnaast kan de gaZeT gedownload worden via 
www.leusdenzet.nl/leusdergazet. De naam Leusder gaZeT is gekozen door leden 
suggesties te laten doen voor een naam en vervolgens via een online-stemming 
bewoners uit te nodigen om hun voorkeur door te geven. Bijna 200 mensen hebben 
gestemd, zie ook https://www.leusdenzet.nl/nieuws/kies-nu-de-naam-voor-de-
wijkkrant/. 

 

         
De voor-, midden-, en achterpagina van de Leusder gaZeT van oktober 2018 

 

● Om de Leusder gaZeT te realiseren hebben we met succes deelgenomen aan het 
Kern met Pit-programma. 

● We hebben een e-mailnieuwsbrief opgezet via Mailchimp die twee keer per maand 
verstuurd wordt aan alle leden en partners en deze wordt goed gelezen: bijna elke 
nieuwsbrief wordt door 75 procent van de leden geopend. 

● We hebben social mediakanalen opgezet waarop activiteiten en nieuws gedeeld 
worden, te weten: Facebook, Twitter en Instagram. 

● Ook hebben we een YouTube-kanaal opgezet met video’s van onder meer de 
Minecraft Bouwwedstrijd, Dronebouwworkshop en the making of van de tekeningen 
van Koosje die regelmatig in de Leusder gaZeT geplaatst worden. 

● Tenslotte hebben we hard gewerkt om nieuwsberichten geplaatst te krijgen in lokale 
kranten en op de radio. Regelmatig staan er nieuwsberichten in de Leusder Krant 
en zijn vrijwilligers geïnterviewd door Golfbreker Radio en RTV Utrecht.  

 

Hoofdstuk 4 - Belangenbehartiging  
Om wijkbewoners uit te nodigen om mee te denken over gewenste activiteiten en faciliteiten 
hebben we op 20 april een meedenkcafé georganiseerd; hier waren ruim 40 bewoners 
aanwezig. Aan het einde waren 5 nieuwe initiatieven geboren waarvan er drie gerealiseerd 
zijn. Daarnaast ontvangen we via het mailadres info@leusdenzet.nl regelmatig allerlei 
vragen en verzoeken. Waar mogelijk hebben we opgetreden als bemiddelaar richting de 
gemeente, bijvoorbeeld bij het verzoek om meer glasbakken te plaatsen. 
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Hoofdstuk 5 - Vooruitblik 2019 
Als afsluiting kijken we nog kort naar de plannen voor 2019. Deze bouwen voort op de 
ingeslagen koers in 2018 en bestaan uit drie onderdelen: 
 
Doel 1 - De bekendheid van de wijkvereniging verder uitbouwen 
 
Door de vliegende start van Leusden ZeT is een groot aantal wijkbewoners bekend met 
Leusden ZeT. Tegelijk merken we dat lang nog niet iedereen de wijkvereniging kent. 
Daarom willen we in 2019 de lijn doorzetten waarbij we veel aandacht besteden aan onze 
bestaande communicatievormen, namelijk: 

- De website verder uitbouwen als centrale communicatieplek. 
- De Leusder gaZeT elke maand uitgeven. Elk lid ontvangt die elke maand. Daarnaast 

bezorgen we twee keer per jaar de gaZeT huis-aan-huis zodat alle wijkbewoners 
kennis kunnen maken met Leusden ZeT. 

- Social mediakanalen verder uitbouwen. 
 
Daarnaast willen we meer inzetten op fysieke communicatiekanalen om ook de 
wijkbewoners te bereiken die minder actief zijn op digitale media. Hiertoe zetten we in op de 
volgende communicatievormen: 

- De maandkalender uitgeprint ophangen op een aantal plekken in Antares en op en 
rond het Maximaplein. 

- Op een aantal plekken in de wijk Leusden ZeT-(aanplak)borden plaatsen waar 
activiteiten van Leusden ZeT bekendgemaakt kunnen worden. 

 
Doel 2 - De fysieke aanwezigheid van de wijkvereniging in Antares vergroten 
 
Een van de grootste wensen van veel leden van Leusden ZeT is de beschikking te hebben 
over een vaste ruimte in Antares. Momenteel huren we regelmatig verschillende zalen in 
Antares. Voor de Filmavond huren we bijvoorbeeld zaal Bloem; voor de Drone Workshop het 
handenarbeidlokaal; voor de Bullet Journal de huiskamer; voor bestuursvergaderingen het 
kantoor en voor de Minecraft Bouwwedstrijd de kleine gymzaal. Graag willen wij in 2019 het 
handenarbeidlokaal op de eerste verdieping voor twee dagdelen per week huren. 
 
Het doel van het gebruiken van deze ruimte is tweeledig: 
 

● We kunnen sneller en makkelijker nieuwe initiatieven faciliteren. 
Omdat we geen vaste ruimte kunnen huren, zijn de initiatiefnemers van de activiteiten 
gedwongen om hun spullen constant mee terug te nemen naar huis. Dit vraagt veel van 
onze vrijwilligers. Een vaste plek biedt de mogelijkheid om spullen goed op te bergen. 
Daarnaast denken we dat een eigen ruimte er ook toe leidt dat mensen spontaan ideeën 
krijgen. Het direct uitwerken hiervan wordt een stuk gemakkelijker. Het zal de levendigheid 
van Antares ten goede komen. 
 

● We kunnen een herkenbare plek voor alle wijkbewoners bieden. 
Momenteel is Leusden ZeT vooral virtueel aanwezig en via activiteiten zichtbaar in Antares 
en op het Maximaplein. Echter, deze activiteiten hebben een hoog pop-upkarakter waardoor 
de wijkvereniging geen continue zichtbaarheid heeft. Een vaste ruimte in Antares biedt deze 
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mogelijkheid wel. Niet alleen zien bezoekers van Antares de ruimte en activiteiten van 
Leusden ZeT beter, ook aan de buitenkant kunnen we de aanwezigheid van Leusden ZeT 
zichtbaar maken. 
 
Uit gesprekken met de WSL bleek dat een eigen vaste plek momenteel niet behoort tot de 
mogelijkheden in de huidige manier van exploitatie van het gebouw. Wel kan Leusden ZeT 
een ruimte huren voor het maatschappelijke tarief. Dit biedt ons de mogelijkheid om in 2019 
te experimenteren met de inzet van een vaste ruimte. In overleg met de WSL en Maxima’s 
willen wij de ruimte graag aankleden door een aantal kasten en meubilair te plaatsen. 
 
 
Doel 3 - De ingezette koers met activiteiten & bewonersinitiatieven consolideren 
 
In 2018 zijn veel bewonersinitiatieven ontstaan. In 2019 gaan we verder met het faciliteren 
en ondersteunen van de bestaande en nieuwe initiatieven, zowel organisatorisch als 
financieel. 
 
 
 


