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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van wijkvereniging Leusden ZeT van het jaar 2020. Met dit 
jaarverslag blikken we terug op 2020 en leggen verantwoording af voor de keuzes die 
gemaakt zijn. Leusden ZeT is een wijkvereniging met drie doelen: 1) het bundelen en 
faciliteren van activiteiten in de wijk, 2) communiceren over deze activiteiten, en 3) de 
belangen van wijkbewoners behartigen als het gaat om het bevorderen van voorzieningen 
en wijkinitiatieven. Dit jaarverslag is ingedeeld volgens deze drie hoofddoelen: 
bewonersinitiatieven, communicatie en belangenbehartiging. We sluiten het jaarverslag af 
met een aantal ontwikkelingen rond de organisatie van de vereniging. 

Samenvatting 
Het jaar 2020 was het derde jaar dat wijkvereniging Leusden ZeT operationeel was. 2020 is 
natuurlijk het jaar dat de boeken ingaat als het coronajaar. Ook voor Leusden ZeT heeft dit 
veel betekend. Tegelijk hebben we toch van alles gedaan en voor elkaar gekregen. 
 
Een korte terugblik: 
 

➢ Als wijkvereniging zijn we flink gegroeid. Er meldden zich 49 nieuwe leden aan in 
2020. De teller stond aan het begin van het jaar op 261 leden en eind van het jaar op 
310 huishoudens. 
 

➢ Corona zorgde ervoor dat veel activiteiten niet doorgingen maar ook ontstonden er 
nieuwe initiatieven zoals de Help je Buur-actie en online activiteiten zoals een 
pubquiz die gespeeld werd vanuit de huiskamers in de wijk. 

 
➢ Mede door corona is de samenwerking tussen de Leusdense organisaties op het 

gebied van welzijn versterkt. Op initiatief van de gemeente Leusden is er een 
regelmatige telefonische conferentie om ervaringen uit te wisselen. Ook Leusden 
ZeT deed hier actief aan mee en we konden op die manier samen met de Huiskamer 
van Leusden een aantal wijkbewoners helpen. 

 
➢ Na veel voorbereidend werk in 2019 is in 2020 het nieuwe school- en buurtplein 

gerealiseerd en in gebruik genomen door de scholieren en kinderen die in de wijk 
wonen. 
 

➢ De wijkkrant Leusder gaZeT werd 10 keer uitgegeven en werd daarvan zelfs 3 keer 
huis-aan-huis bezorgd bij alle huishoudens in Leusden-Zuid en Tabaksteeg. 
 

➢ Er werd weer een wijkvrijwilliger van het jaar 2020 gekozen: Mariska Stehouwer & 
Froukje Heijdt-Bijkerk. 

 
➢ We professionaliseerden de organisatie van de wijkvereniging weer verder door 

over te stappen op een nieuw ledenadministratie/boekhoudprogramma en 
nieuwsbriefprogramma.  
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Hoofdstuk 1 - Impact corona 
 
Woensdag 11 maart 2020 was de algemene ledenvergadering van Leusden ZeT en een 
meedenkavond rond het thema ‘Right to Challenge’. Het was meteen de laatste 
grootschalige activiteit van de wijkvereniging waar veel leden samenkwamen. Een dag erna 
kondigde het kabinet op een persconferentie aan dat evenementen met meer dan 100 
mensen niet meer mochten plaatsvinden en mensen zo veel mogelijk thuis moesten werken. 
Het was het begin van de coronacrisis die tot op de dag van vandaag gaande is.  
 
De crisis heeft ook de nodige invloed gehad op Leusden ZeT, 
voornamelijk op organisatorische zaken. Direct moest het wijkfeest  
Vier de Lente afgelast worden, maar ook de kleinere activiteiten 
zoals de koffie- en theeochtend, het Brei- en haakcafé en de 
Coderdojo’s werden afgelast. 
 
Tegelijk ontstond er veel creativiteit. We begonnen de Help je Buur- 
actie waarin we als wijkvereniging hulp organiseerden voor 
wijkbewoners. Mensen die wilden helpen, konden zich bij ons melden 
en wij koppelden hen aan bewoners die hulp nodig hadden. En net 
als heel Nederland organiseerden we digitale activiteiten. Een 
brainstorm met jonge wijkbewoners vond online plaats met als 
resultaat dat sindsdien een aantal online pubquizzes georganiseerd 
zijn.  
 
Daarnaast bracht de gemeente Leusden alle partijen bij elkaar die 
actief zijn op het gebied van welzijn in Leusden om ervaringen rond 
de coronacrisis te delen binnen het platform Leusden voor Elkaar. 
Leusden ZeT nam hier van het begin af aan aan deel. Hierdoor zijn 
de contacten met de gemeente nog beter geworden waardoor we 
onder meer goede afspraken konden maken om de Coderdojo en 
koffie- en theemiddag onder voorwaarden weer op te starten toen de eerste lockdown 
beëindigd werd. 
 
Gelukkig zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor Leusden ZeT zeer beperkt. 
Omdat we geen hoge vaste lasten hebben zoals permanente huur van een ruimte, heeft het 
annuleren van activiteiten geen grote financiële gevolgen. Omdat we voorzagen dat we 
minder activiteiten zouden organiseren, hebben we dan ook met de gemeente Leusden 
afgesproken dit jaar geen 10.000 euro subsidie aan te vragen, maar 7.500 euro. 
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Hoofdstuk 2 - Bewonersinitiatieven    
Leusden ZeT drijft op bewonersinitiatieven. Deze worden gedragen door wijkbewoners die 
zelf behoefte hebben aan de activiteit. Zij nemen vervolgens zelf, vaak met hulp van andere 
vrijwilligers, de organisatie ter hand. 
In 2020 zijn nieuwe bewonersinitiatieven gestart, maar er zijn ook enkele gecontinueerd. 
Onderstaand een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. 
 

Nieuwe bewonersinitiatieven in 2020 
● Help je Buur-actie: tijdens de eerste lockdown hebben we als wijkvereniging 

meteen hulp aangeboden aan mensen die hier behoefte aan hadden. Zowel mensen 
die hulp nodig hadden, als mensen die wilden helpen konden zich melden bij 
Leusden ZeT waarna we hen bij elkaar brachten. Al met al vielen de hulpvragen mee 
en hadden we een enorm aanbod van helpende handen in de wijk. 
 

● Top die Buur-actie: in april 2020 stonden heel veel mensen voor elkaar klaar. Er is 
toen aan wijkbewoners gevraagd wie het verdient of nodig heeft om in het zonnetje 
gezet te worden. Een paar weken achter elkaar ging Leusden ZeT op pad om bij één 
van die mensen een bloemetje te bezorgen.  

     
Diverse buurtbewoners kregen een bosje bloemen als dank voor hun hulp 

 
● Wandelclub: in september 2020 heeft een wijkbewoner het initiatief genomen om 

een wandelclub te starten. Door de coronamaatregelen heeft deze club nog maar 
een paar keer een wandeling georganiseerd maar de animo was groot. 
 

● Online pubquiz: in november 2020 
werd de eerste van de online 
Leusden ZeT quarantaine- 
pubquizzes georganiseerd. Het idee 
is ontstaan vanuit een online 
brainstormavond voor jonge 
wijkbewoners van ongeveer 25-40 
jaar om toch ook tijdens corona nog 
iets te organiseren waar je online buurtgenoten (van alle leeftijden!) kunt ontmoeten. 
Aan deze eerste editie deden zo’n 20 teams mee. Deze succesformule willen we in 
2021 voortzetten.  
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● Meedenken over straatnamen Maanwijk: op 

verzoek van de gemeente heeft Leusden ZeT 
samen met Heijmans een actie opgezet om de 
straatnamen te verzinnen voor de nieuwe 
Maanwijk. Maar liefst 138 mensen hebben 690 
ideeën voor straatnamen ingestuurd. Een 
commissie van wijkbewoners heeft hier 3 setjes 
van namen van gemaakt waarna door middel van 
een publieksverkiezing de definitieve namen zijn 
vastgesteld. 

 

 

Gecontinueerde bewonersinitiatieven  
● Coderdojo vanuit het TECHlab: kinderen leren 

programmeren m.b.v. Scratch, Ozobots, 
Arduinos, Dash en Micro:bits. Vanwege beide 
lockdowns hebben deze minder plaatsgevonden 
dan we wilden. Maar wel waren we snel in staat 
weer op te starten, hetgeen ook internationaal 
opgemerkt werd door de Coderdojo Foundation, 
zie https://coderdojo.com/2020/07/16/new-
beginnings-at-the-leusden-dojo/  

 
● Nieuw schoolplein: in 2020 is het nieuwe school- en buurtplein bij 

Antares aangelegd. Al langer bestond de wens om het plein aan te 
pakken zodat het groener werd en leukere speeltoestellen kreeg. 
Maar ook kwam er meer ruimte door het weghalen van de bulten 
en er werden meer schaduwplekken gecreëerd. Een groep ouders 
en wijkbewoners hebben samen met de scholen gewerkt om tot 
het nieuwe schoolplein te komen; denk daarbij aan het ontwerp en 
aan de financiering. Om het plein en de planten mooi te houden, 
werkt een clubje wijkbewoners elke vrijdagochtend alles netjes bij. 

 
 

● Koffie- en theemiddag: in 2020 is de koffieochtend een koffie- en theemiddag 
geworden. Iedere donderdagmiddag was iedereen (voor coronatijd) ‘s middags van 
harte welkom bij Café Maxima’s voor een kopje koffie of thee, een gezellig praatje en 
eventueel een spelletje. De koffie- en theemiddag is een activiteit die bewoners van 
Leusden-Zuid en Tabaksteeg met elkaar in contact wil brengen. Deze activiteit krijgt 
steeds meer bekendheid en wordt steeds meer bezocht. Wekelijks komen er 10 tot 
15 vaste bezoekers en het breidt zich steeds meer uit. Helaas heeft ook corona z’n 
tol geëist en dit heeft in 2020 z’n effect gehad. We werken er hard aan om in 2021 
deze bijeenkomsten gestructureerd op te pakken met de bedoeling de 
ontmoetingsmomenten te verkorten en uit te breiden om zo meer mensen over de 
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drempel te krijgen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de RIVM-maatregelen 
ter voorkoming van verspreiding van corona. 

 
● Boekenruilkast: in Café Maxima’s kun je tijdens de openingstijden kosteloos een 

boek meenemen, ruilen of inleveren. Hoewel het horecadeel van Maxima’s lang dicht 
was, konden wijkbewoners wel nog steeds een boek ophalen. 
 

● Brei- en haakcafé: is er afwisselend op dinsdag- of donderdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur met in het totaal 12 deelnemers. Naast haken en breien is ook het sociale 
contact belangrijk en hecht. Voor velen is het een belangrijk samenzijn ook in het 
licht van het tegengaan van de eenzaamheid. 
 

● Schoon Máximaplein: het initiatief waarbij bewoners en ondernemers de omgeving 
van het Máximaplein en de wijk Tabaksteeg & Leusden-Zuid schoonhouden, heeft in 
2020 één keer plaatsgevonden in januari.  

 
In januari 2020 is er op en rondom het Máximaplein weer schoon gemaakt. 

 
● 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. In juli hebben we samen met het Medialab van de 
Bibliotheek Eemland weer een Minecraft Bouwwedstrijd georganiseerd. Dit keer was 
de opdracht om het park te bouwen dat tussen de Maanwijk en Leusden-Zuid komt 
te liggen. Op 23 september 2020 is er een meedenkavond georganiseerd voor 
nieuwe activiteiten. Vanwege de tweede lockdown zijn die activiteiten nog niet van de 
grond gekomen. 
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● Crea ZeT: in 2020 is het Creatief Inloop Atelier 
beperkt open geweest: 23 januari, 6 en 20 
februari en 5 maart. De verdere data zijn 
komen te vervallen doordat het coronavirus 
Nederland in haar greep hield. Tegen de 
zomer aan werden de maatregelen versoepeld 
en hebben we nog drie avonden gehad met 
elkaar: 25 juni, 2 juli en 17 september waarbij 
duidelijk merkbaar was aan de opkomst dat 
corona nog steeds een grote rol speelde. We 
hadden, samen met Maxima’s de ruimte zo ingericht dat we op 1,5 meter van elkaar 
bezig konden zijn. Een aantal was voorzichtig en durfde het niet aan om te komen;  
ook net voor de avond begon, waren er afmeldingen wegens klachten waardoor de 
bezetting tijdens deze opkomsten laag was. Niet minder belangrijk was dat er tijdens 
de avonden behalve creativiteit ook tijd was voor een goed gesprek. De opkomst is 
gevarieerd. Er is een vaste kern die tweewekelijks probeert te komen in de leeftijd 
van 14 tot 70+ en daarnaast zijn er diverse wijkbewoners die komen wanneer het in 
hun agenda past. In totaal zullen er rond de 20 mensen gebruikgemaakt hebben van 
het Creatief Inloop Atelier. Tijdens het wijkfeest was het plan om met leuke 
workshops voor jong en oud meer wijkbewoners te attenderen op het bestaan van 
het Creatief Inloop Atelier. Dat hebben we moeten bewaren voor een volgend 
wijkfeest. 
 

● Wijkfeest Vier de Lente: het Vier de Lente-organisatiecomité was alweer sinds 
september 2019 bezig met de voorbereidingen van het derde wijkfeest dat zou 
plaatsvinden op zaterdag 28 maart 2020. Twee weken voor het wijkfeest werd de 
organisatie vanwege de komst van corona gedwongen alle geplande activiteiten in 
de ijskast te zetten. 
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Vrijwilligers in het zonnetje gezet 
Om alle vrijwilligers van Leusden ZeT te bedanken hebben zij het weekend voor kerst een 
kleinigheidje gehad als dank voor hun geweldige werk dit jaar. Het liet maar weer eens zien 
hoeveel mensen zich inzetten voor onze wijkvereniging: maar liefst 75 mensen (!) kregen 
een tasje met cadeautjes uit de pop-up Kerstwinkel van Maxima’s, die vanwege de 
coronamaatregelen helaas eerder moest sluiten. Van redactie en bezorgers van de gaZeT 
tot organisatoren van de bewonersinitiatieven, van technische helpers bij Het Lab en de 
buurtborden, tot meedenkers voor de nieuwe straatnamen van de Maanwijk, en van helpers 
bij de Matchbeurs tot actieve ledenwervers; er is een vast team ontstaan van vrijwilligers. 
Fantastisch! 

       
 

Daarnaast hebben we ook weer een aantal vrijwilligers extra in het zonnetje gezet door hen 
te nomineren als Wijkvrijwilliger van het Jaar. Dit jaar waren genomineerd: 
 

Fenneke van der Vegte 

 

 
Janske Bakker 

Mariska Stehouwer & Froukje Heijdt-Bijkerk  

 
Mariska Stehouwer en Froukje Heijdt-Bijkerk hebben samen de titel Wijkvrijwilliger van het 
Jaar toegekend gekregen.  
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Hoofdstuk 3 - Communicatie  
Om de activiteiten van de bewonersinitiatieven en andere activiteiten in Antares en de wijk 
zoveel mogelijk aandacht te geven, is in 2020 veel energie en tijd gestoken in het 
communiceren over de Leusden ZeT-activiteiten: 
 

● De website www.leusdenzet.nl is verder ontwikkeld, wordt continu bijgehouden en is 
de centrale communicatieplek voor al het nieuws van de wijkvereniging. De agenda 
op de website is vanwege corona niet of nauwelijks gevuld met activiteiten. Uit de 
webstatistieken blijkt dat de homepage, Leusder gaZeT en agenda de 
meestbezochte pagina’s zijn. Met 60% is het merendeel van de bezoeken via de 
mobiele telefoon of tablet (60%), 40% van de bezoeken is via de computer.  

 
De homepage van onze website www.leusdenzet.nl 

 
 
 

● We plaatsen het laatste nieuws in de wijkkrant de Leusder gaZeT. Deze krant 
verschijnt maandelijks (m.u.v. de zomervakantie juli/augustus); tien keer per jaar. 
Leden van Leusden ZeT kunnen bij inschrijving aangeven of ze de wijkkrant 
thuisbezorgd willen hebben (indien woonachtig in kern Leusden-Zuid of Tabaksteeg) 
of per mail willen ontvangen. Daarnaast kan de gaZeT gedownload worden via 
www.leusdenzet.nl/leusdergazet. Ook promoten we de wijkvereniging via de gaZeT 
door maandelijks gaZeTs bij de ondernemers op en rondom het Máximaplein neer te 
leggen. Tevens bezorgen we de wijkkrant in principe twee keer per jaar (in dit 
coronajaar zelfs drie keer) huis-aan-huis bij alle bewoners van Leusden-Zuid en 
Tabaksteeg met daarin een inschrijfformulier. Sinds 2020 zijn wij ook gestart met het 
beperkt plaatsen van advertenties van lokale ondernemers om de kosten van deze 
huis-aan-huisbezorging te kunnen dekken. De Leusder gaZeT wordt iedere maand 
samengesteld door een redactie van zes wijkbewoners. In 2020 hebben we vanwege 
een verhuizing afscheid genomen van onze vormgever en twee nieuwe vormgevers 



10 

bereid gevonden om deze klus te klaren. Ook is in 2020 een extra tekstschrijver 
aangetrokken. Als redactieteam vergaderen we enkele keren per jaar om na te 
denken over de inhoud van de gaZeTs. 

          
Een impressie van de wijkkrant de Leusder gaZeT van oktober 2020. 

 

● Voor aankondigingen van buurtactiviteiten gebruiken we de buurtborden. In april 
2020 is er een tweede buurtbord geplaatst aan de kant van het school- en buurtplein 
op het Máximaplein. Hier wordt het laatste nieuws verkondigd door middel van 
posters, maar ook kunnen buurtbewoners er zelf oproepjes, aankondigingen of 
nieuws plaatsen. Ze worden goed gebruikt! 

 
Het tweede buurtbord op het Máximaplein. 

 

● De vormgevers die betrokken zijn bij de wijkkrant, zorgen ook voor het ontwerpen 
van posters voor het aankondigen van activiteiten.  
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Een impressie van de posters die zijn gemaakt in 2020. 

 
● Ook zijn er in 2020 Leusden ZeT-ansichtkaarten ontworpen door de designers om 

bijvoorbeeld vrijwilligers mee te kunnen bedanken, wijkgenoten te verwelkomen of 
een hart onder de riem te steken. 

 

 
Impressie Leusden ZeT ansichtkaart 

 
● De e-mailnieuwsbrief gaat nog steeds twee keer per maand de deur uit naar alle 

leden en partners. Voorheen gebruikten we Mailchimp maar vanwege aangescherpte 
wet- en regelgeving zijn we dit jaar overgestapt op het systeem Laposta. Deze 
nieuwsbrief wordt goed gelezen: bijna elke nieuwsbrief wordt door ongeveer 60 tot 
65 procent van de leden geopend. 

● De activiteiten op de Social Media-kanalen Facebook, Twitter en Instagram zijn 
gecontinueerd. Hierop werden ook in 2020 diverse aankondigingen en oproepen 
voor buurtactiviteiten gedaan. Ook werd belangrijk wijkgerelateerd nieuws gedeeld  
en werd verslag gedaan van activiteiten. 

● Het YouTube-kanaal is gebruikt om een filmpje te plaatsen van een TECHlab-
activiteit. 

● 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 ook in 2020 zijn de genomineerde wijkvrijwilligers van het jaar geïnterviewd door 
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EVA en maakte RTV Utrecht een leuk item over de Minecraft Bouwwedstrijd van juli, 
zie: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2080118/leusdense-kinderen-doen-
minecraftwedstrijd-goed-voor-creativiteit-en-samenwerking.html. Ook zijn we 
geïnterviewd over het ‘verenigen van de wijk’ voor een artikel op de website van 
Maanwijk, zie: https://www.maanwijk.nl/nieuws/verenig-de-wijk/  
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Hoofdstuk 4 - Belangenbehartiging  
Om de belangen van wijkbewoners te behartigen op het gebied van voorzieningen en 
wijkinitiatieven hebben we de volgende activiteiten ondernomen: 
 

● Op 11 maart organiseerden we een meedenkavond rond de mogelijkheden van het 
Right to Challenge.Tijdens de avond ontstond een aantal mooie ideeën. Die ideeën 
zijn vanwege de coronacrisis niet direct van de grond gekomen. Zodra er meer 
mogelijk is, zijn we voornemens dit op te pakken. 
 

● We namen actief deel aan de reguliere telefonische conferenties van het Platform 
Leusden voor Elkaar, geïnitieerd door de gemeente Leusden. 

 
● We denken mee met het Leusdens Sportakkoord en de mogelijkheden voor een 

digitaal platform. 
 

● We onderhouden actief contact met andere wijkverenigingen uit Leusden en 
Achterveld om ideeën en ervaringen uit te wisselen. 

 
● We onderhouden contact met projectontwikkelaar Heijmans die de Maanwijk 

bouwt. Samen met hen en de gemeente Leusden hebben we de eerdergenoemde 
straatnamenactie voor de wijk georganiseerd. Tevens bekijken we hoe we in de 
toekomst nauwer kunnen samenwerken en hoe Heijmans Leusden ZeT kan 
ondersteunen. 
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Hoofdstuk 5 - Organisatieontwikkeling 
Met de groei van de vereniging is het ook noodzakelijk om kritisch te blijven bekijken of de 
manier waarop we een en ander organiseren nog de meest geschikte is. Derhalve hebben 
we in 2020 de volgende verbeteringen doorgevoerd: 
 

● We hebben met steun van NDB Finance een abonnement kunnen nemen op e-
boekhouden.nl. Hier houden wij nu zowel de leden- als financiële administratie in 
bij. 

 
● Vanwege aangescherpte wet- en regelgeving maken we voor onze e-

mailnieuwsbrief geen gebruik meer van Mailchimp maar zijn overgestapt naar 
Laposta. 

 
Aandachtspunt is nog de incassering van lidmaatschapsgelden. Op dit moment kunnen 
wijkbewoners lid worden via een fysiek inschrijfformulier of via een formulier op onze 
website. Voor de incasso van de contributie hebben we wel een fysieke handtekening nodig. 
Omdat we deze niet verkrijgen bij de online aanmelding, moeten we deze alsnog ophalen bij 
de nieuwe leden. Dit proces heeft het afgelopen jaar de nodige vertraging bewerkstelligd 
waardoor we later dan gewild de contributies hebben kunnen innen. We streven ernaar dit 
proces in 2021 verder te verbeteren. 
 
 


