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VOORWOORD
2016 was een jaar waarin weer door velen met veel plezier gebruik gemaakt werd van de
voorzieningen van Hobbycentrum Nijmegen (HcN). Hobby en ontmoeting zorgden voor een
zinvolle dagbesteding of invulling van vrije tijd van veel inwoners van Nijmegen en
omstreken: HcN telde in 2016 maar liefst meer dan 27.000 dagbezoeken.
Het bestuur bedankt allen die zich in 2016 ingezet hebben voor HcN.
Het doet ons genoegen hierbij het jaarverslag van 2016 aan u te presenteren.

INLEIDING
2016 was voor het Hobbycentrum Nijmegen een positief jaar. De organisatie stabiliseert
zich en de sfeer is merkbaar verbeterd. Er is intensief aandacht voor de verbetering van de
interne communicatie. De overlegstructuur wordt verbeterd en er is meerdaagse training
voor de medewerkers. Daarnaast zijn er meerdere initiatieven om HcN naar buiten op een
positieve manier te presenteren en om de samenwerking te zoeken met andere organisaties,
met speciale aandacht voor de wijk Nijmegen Midden.
Met name de samenwerking met de Lindenberg in het kader van het Waalzinnig festival is
een groot succes, wat we gezamenlijk hebben kunnen neerzetten, dankzij de inspanningen
van onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers.
Daarnaast kijken we met plezier terug op andere geslaagde activiteiten, zoals onze
inloopweken, onze open dag en de kerstfair.
We blijven bouwen en zien er met vertrouwen en plezier naar uit dat onze deelnemers voor
de komende jaren verzekerd zullen zijn van een prettige plek om elkaar te ontmoeten, lief
en leed te delen en op een aangename wijze een hobby te beoefenen. We zijn er trots op
dat we op deze manier meerwaarde kunnen bieden aan het leven van zoveel mensen.

INHOUD
1. Doelstelling en activiteiten
 Waar staat HcN voor ?
 Hoe doet HcN dat ?
 De werkplaatsen
 Overige technieken
 Plek voor ontmoeting
 Deelnemers

2. Organisatie en externe samenwerking
 Personele bezetting HcN in 2016
 HcN intern
 Externe samenwerking
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1. DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN
Waar staat HcN voor ?
De stichting Hobbycentrum Nijmegen wil voor alle mensen ouder dan 18 jaar, zonder werk
of met een heel kleine baan, voorzieningen tot stand brengen, waardoor deze mensen hun
hobby buitenshuis en in het gezelschap van anderen uit kunnen oefenen en waarbij
overdracht van vaardigheden een essentieel onderdeel is.

Hoe doet HcN dat ?
HcN heeft verschillende werkplaatsen, inclusief gereedschappen en machines, waar
deelnemers zelfstandig kunnen werken, waar nodig onder begeleiding en altijd onder
toezicht van deskundige medewerkers.
Naast het werkplaats concept, waardoor veel hobby’s 5 dagen per week van 9.00 tot 16.00
uur uitgeoefend kunnen worden en HcN dus echt een dagbesteding kan bieden aan wie dat
wil of nodig heeft, vinden er op regelmatige basis workshops plaats.
Het centrum is aangepast voor gebruik door mensen die op een rolstoel aangewezen zijn of
lastig lopen en staat open voor mensen die extra zorg nodig hebben. De zorgbegeleiding
dient zelf meegebracht te worden of wordt verzorgd door instellingen zoals Pluryn, en
andere.
Alle werkplaatsen voldoen aan de modernste veiligheidseisen en beschikken waar nodig
over een professionele afzuiginstallatie.

De afdelingen
Machinale houtbewerking en timmerwerkplaats
Alle machines die nodig zijn om hout machinaal te bewerken zijn aanwezig bij HcN. In de
timmerwerkplaats worden de machinaal bewerkte materialen gemonteerd of afgewerkt, van
meubels tot speelgoed. In de timmerwerkplaats zijn ook drie houtdraaibanken aanwezig.
Deelnemers die nog niet kunnen werken met houtbewerkingsmachines kunnen dit leren van
deskundige deelnemers en begeleiders.
HcN heeft ook elektrische figuurzagen en gereedschappen voor fijne houtbewerking om
kleinere werkstukken te maken: van vogelhuisjes, poppenhuizen tot siervoorwerpen. Het
aantal bezoekers laat in 2016 ten opzichte van 2015 weer een verbetering zien. De
Houtafdeling blijft een afdeling waar we vanwege onze voorzieningen zeker trots op mogen
zijn.
Vrijwillige begeleiders (eind 2016): Yavuz Avci, Wim Claassen, Ben Houterman, Rob Delfino
en Mo Casama. In de loop van 2016 vertrekken een aantal vrijwillige begeleiders. We danken
ze voor hun inzet.
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Keramiekafdeling
In het werken met klei zijn diverse technieken mogelijk, zoals boetseren, werken met mallen
en opbouwen met platen en/of rollen, ook kunnen werkstukken ‘gedraaid’ worden. Al deze
technieken kunnen op de keramiekafdeling gedaan en geleerd worden.
Op de keramiekafdeling zijn 4 draaischijven aanwezig (1 schopschijf en drie elektrische
draaischijven). Ervaren draaiers kunnen deze gebruiken en iedereen die draaien wil leren
kan een beroep doen op onze begeleiders.
De werkstukken kunnen vervolgens gedecoreerd en/of geglazuurd worden.
In 2016 daarnaast wederom meermaals keer de workshop Raku-stoken plaats. Raku-stoken
is een oude Japanse techniek en een sociale gebeurtenis bij uitstek, die bijna een hele dag
duurt en waarbij deelnemers voor lunch en iets lekkers zorgen.
De keramiek afdeling kent al jaren een groot aantal deelnemers.
Vrijwillige begeleiders: Henk van Groenestijn, Ton Kouwenberg, Gerdie van Megen, Marijke
de Vlieger, Marianne Wijbrandts, John Dreuning. Daarnaast bedanken wij vanwege hun
bijzondere inzet en extra ondersteuning: Afke Hoekstra, Rosit Pleyte, Jos van Lith en Jos
Schleedoorn.
Afdeling edelsmeden
Op deze afdeling zijn alle gereedschappen aanwezig om te werken met goud en zilver, maar
ook met andere materialen zoals alpaca, koper en kunststof. Ook op deze afdeling werken
beginners en gevorderden naast en met elkaar. Gebruik makend van de gereedschappen en
de aanwezige vakkennis, kan iedereen leren sieraden of kleine objecten te maken. Het
aantal bezoekers is nu al meerdere jaren stabiel en populair.
Vrijwillige begeleiders: Annetje Geertsen, Mirjam Gerritzen, Wim Huberts, Frans
Schoenmaker. Will van den Dungen biedt de afdeling administratieve ondersteuning.
Schilderafdeling
Naast ruimte om vrij te tekenen of te schilderen, zijn er vaste, maar open teken/schildergroepen. Op de schilderafdeling wordt gewerkt met diverse materialen (van
potlood tot olieverf) en kunnen de verschillende schildertechnieken worden geleerd.
Er wordt zowel realistisch als abstract gewerkt. Eén keer per week is er gelegenheid te
tekenen of te schilderen naar model. Ook de schilderafdeling blijft druk bezocht.
De schilderafdeling biedt ook ruimte aan de mozaïek en techniek textiele werkvormen.
Vrijwillige begeleiders: Sil Ariaans, en Jamshid Hajj Rasoul.
Glaswerkplaats
Dagelijks houdt een aantal deelnemers zich bezig met glas in lood en/of de Tiffany-techniek.
Onder begeleiding en gestimuleerd door andere deelnemers kan hier het ambacht geleerd
worden en van alles gemaakt worden, van kleine voorwerpjes tot ramen en lampen.
Ook beschikt HcN over graveerapparatuur en vele voorbeeldpatronen om glazen
voorwerpen te decoreren. De glaswerkplaats is in 2016 opnieuw een goed lopende en
drukke afdeling.
Vrijwillige begeleiders: Hanneke ten Haken, Cobie Hol, Dick Wilbers

5

Metaalwerkplaats
Draaibank, freesbank, schaafbank, boormachines, kortom alles wat nodig is om metaal te
bewerken is voorhanden. Ook diverse lastechnieken zijn mogelijke (elektrisch-, autogeen en
CO2 lassen) evenals klein smeedwerk. Ook deze afdeling biedt heel veel mogelijkheden,
zowel voor mensen die in ‘de metaal’ gewerkt hebben als voor beginners. Deelnemers
maken van alles, van een frame voor een werkstuk van keramiek tot klokken en
stoommachientjes.
Vrijwilligers van de metaalafdeling namen ook in 2016 deel aan de voor iedereen
toegankelijke Technobeurs in Wijchen, de Techniekdag in Wijchen (voor kinderen uit het
basisonderwijs) en de Techniekdag van het ROC Nijmegen.
Vrijwillige begeleiders: Martin Flinsenberg, Hans Folgering, Frans Kempen, Jos Lukassen, Tijn
Segers.
Computerruimte
Ook in 2016 bestaat het aanbod opnieuw uit de onderwerpen het werken met beeld (foto's
en bewegend beeld), een Ipad inloop en algemene ondersteuning bij computergebruik. Elke
vrijdag was er gelegenheid om technische ondersteuning te vragen. Daarnaast kan er vrij
geoefend worden in de computerruimte. Nieuwe initiatieven bestaan in 2016 uit het
organiseren van specifieke lezingen verzorgd door Nico van Rossum. De onderwerpen, zoals
“Zoeken op internet”, “Windows 10” en “Internet en veiligheid” werden enthousiast
ontvangen.
Vrijwillige begeleiders: Willem Hendrikx, Frits Nass, Andre Schuyffel, Peter Thijssen, Nico van
Rossum.
Fietsenwerkplaats
In de fietsenwerkplaats kan onder deskundige begeleiding de eigen fiets onderhouden en/of
gerepareerd worden.
Vrijwillige begeleider: Jan Peters
Mozaïek
Stukjes van tegels, maar ook allerlei andere materialen in verschillende vormen en kleuren
worden op een bestaande of zelf gemaakte ondergrond gelijmd en uiteindelijk gevoegd.
Oude spullen kunnen een nieuw aanzien krijgen met mozaïek. Mozaïek vindt plaats in de
zelfde ruimte als het tekenen, schilderen en de textiele werkvormen.
Vrijwillige begeleider: Pauline de Groot
Textiele werkvormen
Vrijwel alle technieken, vilten, patchwork, zijde beschilderen, het maken van tasjes, corsages
en het herstellen van kleding tot volgens patroon een nieuw kledingstuk maken, HcN biedt
deskundige begeleiding en beschikt over enkele naai- en lockmachines. Het wekelijks breicafé is ook in 2016 blijvend populair.
Vrijwillige begeleiders: Wilma Lieskamp, Marianne Wijbrandts, Gerdie van Megen, Marijke
de Vlieger.
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Beeldhouwen
Gedurende 2016 worden meerdere workshops beeldhouwen georganiseerd. Deze nieuwe
activiteit wordt met enthousiasme ontvangen.
Vrijwilligere begeleider: Wilma Lieskamp.
Werken met papier
Van papier maken deelnemers de prachtigste kaarten, doosjes en kleine objecten, naar
eigen ontwerp of naar een voorbeeld. Kleuren voor volwassenen is in 2016 ook nog steeds
een populaire activiteit.
Sieraden van diverse materialen
Blijvend populair is een groep die wekelijks met kralen werkt en workshops waarin van lipjes
van blikken, textiel en nog veel meer materialen sierraden gemaakt worden.
Vrijwillige begeleider: Mop van Meel-Draaijer
Zentangle
Zentangle is een eenvoudig te leren en ontspannen manier om met herhalende patronen
mooie beelden te maken, zowel op papier als op voorwerpen. Zentangle vergroot de
creativiteit en het concentratievermogen en geeft heerlijke ontspanning. De techniek is
geschikt voor alle leeftijden en vraagt geen tekentalent.
Vrijwillige begeleider: Trees Lentjens

..… een plek voor ontmoeting
HcN beschikt over een ruime ontmoetingsruimte waar iets te drinken, een tosti of kop soep
gekocht en genuttigd kan worden. Hier bevindt zich in een aantal vitrinekasten ook de eigen
“Galerie Margè” (zo genoemd naar de 2 vrijwilligsters die deze al sinds jaren beheren).
Iedere deelnemer of vrijwilliger bij HcN kan werkstukken die bij HcN gemaakt zijn te koop
aanbieden. Twintig procent van de verkoopprijs gaat naar HcN; soms worden er
werkstukken voor verkoop geschonken aan HcN. Ook niet-deelnemers kunnen geschenken
kopen in “Galerie Margè”.

De deelnemers
In 2016 maakten ruim 924 mensen, waarvan meer dan de helft ouder dan 65, gebruik van
HcN. Deze deelnemers zorgden samen voor meer dan 27.000 dagbezoeken in 2016.
Opnieuw een stijgende lijn ten opzichte van 2015. Wie zijn deze mensen en wat zochten en
vonden ze bij HcN ? Ter illustratie enkele verhalen van deelnemers.
“Na 4 jaar voor mezelf als deelnemer ben ik vrijwillige begeleidster geworden bij het mozaïeken. Dit doe ik met veel plezier!
Het is fijn te zien dat de groep zo’n hechte eenheid is geworden en dat je mensen persoonlijk ziet groeien. Ze zijn open en
eerlijk onder elkaar en geïnteresseerd. Ik ga hier altijd met een warm gevoel naar toe.
Als begeleider van het mozaïek kijk ik naar de kleurentegels, het voegwerk, help met knippen en snijden van tegels. Ik geef
raad en ben een luisterend oor.
Ik raad HcN aan andere mensen aan, omdat ik er als mens door ben gegroeid, meer zelfvertrouwen door heb gekregen en heb
meer begrip voor mensen met een beperking gekregen. Bovendien ben ik uit mijn isolement geraakt en heb meer contacten
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opgedaan. Ga zelfs regelmatig met een groepje uit eten. Ik probeer elk moment dat ik vrij heb bij HcN rond te fladderen. Ik
ben ook altijd bereid om mij in te zetten voor kerstmarkten en andere gekke dingen. “
“Hallo.Ik ben 65 jaar en ben vanaf januari lid van het Hobbycentrum. Voor mijn pensioen was ik aan het werk als sociotherapeut
in de verslavingszorg. Nu heb ik veel tijd voor mijn hobby’s. Via kennissen en vrienden en door de open dag raakte ik bekend
met het Hobbycentrum. De kwaliteit en de veelzijdigheid hier trok me erg aan. Ik begon met kleien en schilderen. Eigenlijk zou
ik op alle afdelingen wel willen hobbyen. Edelsmeden lijkt me ook erg leuk. Ik vind het trouwens een goede zaak dat er zoveel
verschillende mensen op deze plek terecht kunnen, ook als zij een handicap hebben. Wat het schilderen betreft: ik probeer
allerlei stijlen uit, van figuratief tot abstract. Het moet me niet te lang duren, het liefst wil ik gewoon vrij schilderen. De groep
portret tekenen op vrijdagochtend vind ik trouwens leerzaam.“
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Overzicht aantallen bezoekers in 2016
Aantal
bezoeken

Aantal
openingsdagen

Gemiddeld
per dag
afgerond

Januari

2054

19

108

Februari

2886

21

137

Maart

2953

21

141

April

2627

20

131

Mei

2112

19

111

Juni

2449

22

111

Juli

1136

10,5

108

Augustus

1506

18

84

September

2054

22

93

Oktober

2493

21

118

November

2993

22

136

December

1869

15

124

Totaal

27132

230,5

118
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2. Organisatie en externe samenwerking
Personele bezetting HcN in 2016
In 2016 werkten we met 7 betaalde krachten en ruim 50 vrijwilligers. De vrijwilligers werkten
in de functie van begeleiders, promoteam, kantine, receptie, in het bestuur, in de
klankbordgroep en de klachtencommissie.
In dienst bij HcN
Bij aanvang van 2016 waren in dienst bij HcN:
Bedrijfsleider/Wmo-coördinator : Geert Horvers
Administratie: Anita Knijf
Activiteitenbegeleiders: Jan Arens, Hennie Douven en Aafke Duzijn
In de ontmoetingsruimte: Truus Arens-Kersten
Algemene en technische dienst: Gerrie Giessen
Er waren in 2016 hebben meerdere leerlingen van het ROC stages gelopen. Hobbycentrum
Nijmegen is een erkend leerbedrijf.
Saskia Konings was in 2016 nog steeds in dienst via een participatieregeling van de
gemeente, als begeleider voor de schilderafdeling. Ronnie Berendsen is het team van
begeleiders bij de houtafdeling komen versterken via een detacheringovereenkomst met het
Werkbedrijf. Daarnaast hebben twee mensen hun taakstraf bij HcN vervuld.
Vrijwillige medewerkers
In 2016 waren de volgende vrijwilligers actief bij HcN:
Kantine

Wil v.d. Dungen, Martha van Kortenhof, Mary van Kortenhof en Gerda van Kortenhof.
Receptie

Agaath Hofstede, Riekie Thijssen, Marian Wijbrandts, Veronica Sip en Marion Cornelissen.
Algemene dienst

Ludo Voeten, Wilbert Thijsen
Edelsmeden

Annetje Geertsen, Mirjam Gerritzen, Wim Huberts, Frans Schoenmaker
Keramiek

Henk van Groenestijn, Ton Kouwenberg, Gerdie van Megen, Marijke de Vlieger, Marianne
Wijbrandts, John Dreuning
Mozaïek

Pauline de Groot
Textiele werkvormen

Wilma Lieskamp, Gemma Broens en Caroline Beerens
Breicafe

Marian Wijbrandts
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Tekenen en schilderen

Sil Ariaans, Jamshid Hajj Rasoul, Saskia Konings
Computer

Willem Hendrikx, Frits Nass, André Schuyffel, Peter Thijsen en Nico van Rossum
Hout

Chris van den Akker, Yavuz Avci, Kees Baas, Henk Bouwman, Geert Burgers, Wim Claassen,
Ben Houterman, Hans Meijer, Rob Delfino, Mo Casama
Metaal

Martin Flinsenberg, Hans Folgering, Frans Kempen, Jos Lukassen, Tijn Segers
Glas in Lood

Hanneke ten Haken, Cobie Hol, Dick Wilbers
Zentangle

Trees Lentjes
Workshops

Simone Nicolasen, Pauline de Groot en anderen
Promoteam

Mirella Derks, Judith van den Hoven
Fietsenwerkplaats

Jan Peters
Bloemsierkunst

Henk van Megen
Electronica

Geert van Wamel

Bestuur
Per eind 2016 is de samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Theo Gerritsen
Secretaris: Fred Verdijk
Penningmeester: Jos Zeegers
Aart van Bockel, Josje Janssen en Trees van der Kleij traden gedurende 2016 terug.
We bedanken hen hier nogmaals graag voor hun jarenlange inzet.

Vrijwilligersraad
Gedurende 2016 wordt het plan ontwikkeld te komen tot een vrijwilligersraad. Dit zal in
2017 zijn beslag vinden.
Klachtencommissie
Ook in 2016 bemanden de vrijwilligers Frits Nass en Geert van Wamel weer de
klachtencommissie. De klachtencommissie biedt deelnemers de mogelijkheid klachten te
laten onderzoeken. In 2016 werden er geen klachten in gediend bij de klachtencommissie.
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HcN intern
Vrijwilligersbijeenkomsten
Er worden in 2016 enkele algemene vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd waarbij alle
betrokkenen door de leiding en het bestuur op de hoogte gehouden worden van de interne
ontwikkelingen en het beleid van Hobbycentrum Nijmegen. Deze bijeenkomsten zijn
daarnaast ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen.
Financiën
Gedurende 2016 zijn de personele wisselingen ook financieel afgerond. Over het geheel
genomen is leiding en het bestuur over het uiteindelijke jaarresultaat tevreden.
Zie voor verdere cijfers de jaarrekening 2016.
Arbeidsomstandigheden: Veiligheid-gezondheid-welzijn-milieu (VGWM)
Het creëren en handhaven van veilige en milieuverantwoorde werkomstandigheden is ook
binnen HcN onderdeel van het algemeen beleid. Basis voor dit beleid vormt de RisicoInventarisatie en -Evaluatie (RI&E) die het bestuur heeft laten uitvoeren door een
veiligheidsdeskundige van de Arbodienst, een onderzoek van extra belang gezien de
verwachting dat een toenemend aantal mensen met een beperking deelnemer bij HcN zal
gaan worden.
Uit het RI &E onderzoek volgde dat HcN voldoet aan de vereiste veiligheidsvoorschriften en
verbeteringen in afspraken en procedures nog mogelijk zijn. Het RI&E onderzoek wordt
regelmatig door de leiding op relevantie getoetst en geactualiseerd.
Bij HcN zijn 6 medewerkers geschoolde bedrijfshulpverlener (BHV’er). Er is elk jaar een dag
bijscholing. In 2016 hoefden de bedrijfshulpverleners maar twee keer in actie te komen bij
kleine medische voorvallen. Hierop kon door de hulpverleners adequaat gereageerd worden.
Bedrijfshulpverleners HcN: Jan Arens, Hennie Douven, Aafke Duzijn, Gerrie Giessen, Anita
Knijf en Geert Horvers. Hans de Koning en Ilona Sas-Janssen, beiden voor Pluryn werkzaam
bij HcN, zijn ook geschoolde bedrijfshulpverleners.
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Externe samenwerking
Externe samenwerking: van Wmo naar Wijkfunctie en meer..
Vanuit de wethouder is de wens uitgesproken dat het Hobbycentrum Nijmegen zich ook in
de toekomst blijft inspannen voor de zwakkeren in de samenleving. HcN geeft hier vanaf
2015 invulling aan door met name ook initiatieven te ontwikkelen die zich richten op de wijk
waarbinnen we gevestigd zijn. Dit beleid is voortgezet in 2016.
De samenwerking met Stip en het Sociale Wijkteam is ook in 2016 daarom intensief
voortgezet. En binnen het team worden nieuwe initiatieven ontplooid om de
naamsbekendheid in de wijk te vergroten en mensen in de wijk meer met HcN bekend te
maken en bij onze activiteiten te betrekken. Onder meer hebben we daartoe contact gelegd
met de Maranathakerk, dat heeft geresulteerd in een gezamenlijke tentoonstelling in 2016.
Daarnaast is verbinding gezocht met Kinderboerderij De Goffert, het Marikenhuis en ROC.
Door het jaar heen is gewerkt aan een gezamenlijk project tussen een kunstenares uit
Millingen, de Lindenberg en HcN met het thema “Binden en Verbinden”. Dit is uiteindelijk
gepresenteerd op het Waalzinnig Festival, waar HcN als medeorganisator uiteraard ook
vertegenwoordigd was. Verdere activiteiten die meer invulling geven aan deze wijkfunctie
zullen in 2017 verder hun beslag krijgen.
Sinds 2007/2008 is een aantal volwassenen vanuit Pluryn naar grote tevredenheid
deelnemer van het HcN. Het aantal deelnemers vanuit Pluryn neemt na een afname
inmiddels weer toe en bedroeg in 2016 zo'n 50 deelnemers. Een aantal keren per jaar wordt
de samenwerking en dagelijkse gang van zaken geëvalueerd met de vaste contactpersoon
van Pluryn, de bedrijfsleider van HcN en een lid van het bestuur van HcN, incidenteel
aangevuld met de medewerkers.
Contact met de andere hobbycentra in Nijmegen
We koesteren uiteraard graag de goede samenwerking tussen de verschillende hobbycentra
die er zijn in Nijmegen. Er is regelmatig formeel en informeel overleg. Hiermee onderhouden
we ons gezamenlijk contact richting gemeente en wisselen we kennis en ervaring uit.
Reclassering
In 2016 hebben twee personen hebben hun taakstraf bij HcN uitgevoerd.
Pr en werving
In 2016 is met name de relatie met het wijkblad Hart van Nijmegen versterkt. Dit blad,
voorheen bekend als de Hazannekamp, heeft als verspreidingsgebied geheel Nijmegen
Midden.
In 2016 is daarnaast veelvuldig gebruik gemaakt van de Brug en andere media om de
naamsbekendheid van HcN te verzekeren en mensen op de hoogte te houden van
activiteiten zoals de jaarlijkse Open Dag in oktober en speciale inloopdagen die ook in 2016
weer werden georganiseerd. Deze georganiseerde dagen trokken veel belangstellenden.
Daarnaast konden individuele geïnteresseerden en groepen op elk moment een rondleiding
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en informatie krijgen. Vrijwilligers en deelnemers van vrijwel alle afdelingen stonden klaar
om even hun werk of hobby neer te leggen om mogelijk nieuwe deelnemers rond te leiden.
Ook in 2016 vonden er weer een aantal rondleidingen voor groepen van cliënten en
hulpverleners van diverse instellingen plaats.
Ook de Kerstfair, met een mooie en sfeervolle uitstalling van werkstukken van de
deelnemers, trok vele belangstellenden.
Onze speciale dank gaat verder nog uit naar alle deelnemers en vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten bij extra activiteiten, materialen en gereedschappen schonken en/of
machines repareerden. HcN bedankt de winkeliers waar onze deelnemers met korting
artikelen kunnen kopen: De Glasambulance, MultiMate Bouwmarkt, Pro Art, Wico Mega
Verf, Kapsalon Xing, Pipoos, Hobbyfun Bernink en van de Venne alle in Nijmegen, Krea-Doe
in Wijchen, ’t Kelderke in Cuijk en Yvonne’s Hobby-Corner in Gennep. HcN bedankt ook de
winkels en bedrijfjes in de buurt van HcN die voor de kerstfair royaal prijzen ter beschikking
stelden en Alfa-Laval voor het gebruik van loods en terrein voor het raku stoken.
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Overzicht aantal geregistreerde deelnemers in 2016
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers
AOW
Vut
WAO/WIA/WAJONG/ABW
WW/WWB
Uit werk
Deeltijd (parttime baan)
Geen inkomen
Anders
Pluryn

58
260
34
125
53
56
51
58
185
44

Totaal

924

Leeftijdsopbouw in 2016 als volgt
1919-1929
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
Onbekend

12
86
292
251
139
59
37
22
26

Totaal

924
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