Activiteitenverslag 2020 voor ANBI 2021
Het jaar 2020 kenmerkte zich door de coronapandemie zodat diverse activiteiten geen
doorgang konden vinden.
Gerelateerd aan de doelstellingen van het Kloosterhuis zijn de volgende activiteiten in
2020 gerealiseerd:
1. Onderhoud gebouw en tuin.
- Regulier onderhoud. Tijdens maandelijkse klussendagen, een klusweekeinde en
tijdens NL-Doet zijn diverse klussen aan het gebouw en in de tuin door de
vrijwilligers uitgevoerd. Enkele grote klussen: de aanleg van de infrastructuur
voor glasvezel en de aanleg voor een waterleidingnet in de tuin.
o Er is geëxperimenteerd met kierdichting in een woning. Dit is de opmaat
voor verdere uitbreiding in het kader van verduurzaming vanaf 2021
o Een tweede experiment is een infraroodpaneel om een ‘een niet warm te
krijgen ruimte’ toch bewoonbaar te maken. Dit krijgt mogelijk een vervolg
in 2021
- Uitbesteding onderhoud, zoals lift, cv-installaties, rioolontstopping, groot
schilderwerk.
- Investeringen. In 2020 zijn op het dak van de kloosterboerderij 50 zonnepanelen
geplaatst. Het oostdak van het kloostergebouw is vernieuwd. Aan de tuinzijde zijn
66 zonnepanelen geïntegreerd in het dak. In de gastenkamers is dank zij een
subsidie nieuw meubilair aangeschaft.
2. Culturele activiteiten. Normaliter is er een concertreeks van 4 concerten per jaar.
Ondanks de coronamaatregelen zijn er nog 3 concerten doorgegaan. Een nieuwe
activiteit was de organisatie van een burendag.
3. Maatschappelijke opvang. Gedurende 2020 zijn alle gastenkamers bezet gebleven. Er
huisden 16 mensen in deze kamers gedurende het jaar. Het blijkt dat er steeds meer
vraag komt aan deze vorm van opvang gezien de wachtlijst. Een aantal gasten had
meer dan anderen begrenzing en/of support nodig.
Onderlinge samenhang.
Het Kloosterhuis is een woongemeenschap. In totaal 30 mensen moeten hierin hun weg
vinden. Hiervoor zijn gezamenlijke activiteiten in het leven geroepen zoals maandelijkse
klussendagen; een klusweekeinde, maandelijkse koffie-ochtend en een maandelijks
overleg. De vaste vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit, beleid en
financiën participeren in diverse commissies. De nieuwe bestuursvorm (beschreven in de
statuten van 2019) werd beproefd.

