
Jaarverslag
2019

 
Sint Hubertusstraat 50

6531 LB Nijmegen
Tel.: 024-3238959

E-mail: info@hobbycentrumnijmegen.nl
Internet: www.hobbycentrumnijmegen.nl



VOORWOORD 
We kijken met tevredenheid terug op 2019 als een succesvol jaar. De positieve 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben zich ook dit jaar doorgezet: een toename van
het aantal deelnemers en bezoekers en een positieve sfeer alom. 

HcN is daarbij een ontmoetingsplaats voor mensen die creatief bezig zijn onder begeleiding 
van personeel en vrijwilligers met kennis en ervaring, en tevens een welkome 
ontmoetingsplaats met een warm hart voor kwetsbare mensen met zorg voor hun welzijn.

Niet blijft onvermeld de samenwerking met de Gemeente Nijmegen en met Pluryn.

In 2019 zijn we er in geslaagd om investeringen te doen ten gunste van onze deelnemers.

Namens het bestuur danken wij onze vrijwilligers en personeelsleden en met name onze 
bedrijfsleider, Geert Horvers voor hun inzet in 2019.

Mijn dank gaat uiteraard ook uit naar mijn  medebestuursleden, Wim Janssen, onze 
messcherpe penningmeester en Jan Sikkenga onze secretaris, steun en toeverlaat, met het 
hart op de goede HcN plaats.

mr.Th.M.M.Gerritsen, voorzitter 

Het doet ons genoegen hierbij het jaarverslag van 2019 aan u te presenteren.



INLEIDING

In 2019 zetten we de positieve lijn door die eerdere jaren is ingezet. 

Bezoekersaantallen zijn stijgende en de afdelingen laten allen een gezellige drukte zien. De 
sfeer onderling is goed. Als organisatie zijn we in staat geweest een aantal investeringen te 
doen die de deelnemers ten goede zijn gekomen. 
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. 

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.



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 hobbycentrum 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 anderen.
Alle werkplaatsen voldoen aan de modernste veiligheidseisen en beschikken waar nodig 
over een professionele afzuiginstallatie.

Onze doelgroep

Het liefst willen we het woord doelgroep niet meer gebruiken. In de praktijk blijkt het echter 
nog te vroeg om dit woord te schrappen. 

We willen als hobbycentrum uitdrukkelijk een laagdrempelig centrum zijn waar zich 
iedereen welkom voelt. We bieden creatieve activiteiten aan en ook een plek waar mensen 
aangenaam onder elkaar kunnen zijn. De medewerkers en vrijwillige begeleiders bieden het 
kader, maar iedereen ondersteunt en stimuleert elkaar. Zo bieden we waar nodig een 
helpende hand of een luisterend oor.

Als hobbycentrum zien we het uitdrukkelijk ook als onze taak een positieve invloed te 
hebben op het welzijn van onze deelnemers. En als we het daarbij over doelgroepen 
hebben, dan zijn ze allemaal vertegenwoordigd: mensen met een fysieke of verstandelijke 
beperking, mensen met een psychische aandoening, eenzaamheid, armoede en sociale 
uitsluiting, dementie, minderheden, etc. Een deel van onze deelnemers komt bij ons via 
Pluryn en heeft een achtergrond gerelateerd aan NAH (niet aangeboren hersenletsel). 

Zinvol bezig zijn, je creativiteit kunnen aanspreken, onder de mensen zijn en af en toe je leed
kunnen delen, is voor iedereen belangrijk. En daar dragen we graag een steentje aan bij. 



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. Deelnemers die nog niet kunnen werken met 
houtbewerkingsmachines kunnen dit leren van deskundige deelnemers en begeleiders. 
Het aantal bezoekers laat op deze afdeling in 2019 ten opzichte van 2018 weer een 
verbetering zien. We zien ook meer jongeren en vrouwen op deze afdeling. De Houtafdeling 
blijft een afdeling waar we vanwege onze voorzieningen zeker trots op mogen zijn.

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.

Open dag HcN



Afdeling keramiek
In het werken met klei zijn diverse technieken mogelijk, zoals boetseren, werken met mallen 
en opbouwen met platen en/of rollen en ook kunnen werkstukken ‘gedraaid’ worden. Al 
deze technieken kunnen op de afdeling gedaan en geleerd worden.
Op de afdeling zijn diverse draaischijven aanwezig. 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 om daarna in 
onze ovens afgebakken te worden. 
In 2019 vindt daarnaast wederom meermaals 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. 

Afdeling schilderen
Op deze afdeling wordt gewerkt met diverse materialen (van potlood tot olieverf) en kunnen
verschillende technieken worden geleerd.
Er wordt zowel realistisch als abstract gewerkt. Bij voldoende belangstellenden is er 
gelegenheid te tekenen of te schilderen naar model. Daarnaast zijn er workshops over 
kleurenleer verzorgd. Ook de afdeling schilderen blijft druk bezocht. 

Glas in lood
Dagelijks houdt een aantal deelnemers zich bezig met glas in lood en/of de Tiffany-techniek. 
Onder begeleiding kan hier het ambacht geleerd worden en van alles gemaakt worden, van 
kleine voorwerpen tot ramen en lampen. Glasfusion, een techniek die we sinds 2018 
aanbieden, staat steeds meer in de belangstelling.
De glaswerkplaats is in 2019 opnieuw een goed lopende en drukke afdeling.

Afdeling metaal 
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. 
Vrijwilligers van de metaalafdeling namen ook in 2019 deel Technobeurs in Wijchen, de 
Techniekdag in Wijchen (voor kinderen uit het basisonderwijs) en de Techniekdag van het 
ROC Nijmegen.

Afdeling computer
Ook in 2019 bestaat het aanbod opnieuw uit diverse onderwerpen zoals het werken met 
beeld (foto's en bewegend beeld), een Ipad inloop en algemene ondersteuning bij 
computergebruik. 



Fietsenwerkplaats
In de fietsenwerkplaats kan onder deskundige begeleiding de eigen fiets onderhouden en/of 
gerepareerd worden. 

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. 
 
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 brei-
café is ook in 2019 blijvend populair.

Beeldhouwen
Gedurende 2019 worden in de zomermaanden opnieuw meerdere workshops beeldhouwen 
georganiseerd. Deze nieuwe activiteit wordt met enthousiasme ontvangen.

Werken met papier
Van papier maken deelnemers de prachtigste kaarten, doosjes en kleine objecten, naar 
eigen ontwerp of naar een voorbeeld. 

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 sieraden gemaakt worden.

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. 



Expo Malden, 2019

Paasbrunch bij HcN, 2019





Overzicht aantallen bezoekers in 2019 

Aantal bezoeken Aantal openingsdagen Gemiddeld 
Januari 2703 22 122
Februari 2639 20 131
Maart 2760 21 131
April 2654 19 139
Mei 2523 20 126
Juni 1803 21 86
Juli 700 9 77
Augustus 1661 20 83
September 2077 20 104
Oktober 2798 23 126
November 2905 22 126
December 1670 15 111
Totaal/gemiddeld 26893 232 116

Inschrijvingen en doorhalingen ledenbestand 2017-2019

2019 2018 2017

Aantal leden per 31 december voorafgaande 
jaar 886 873 875

Inschrijvingen 154 192 137

Doorhalingen -124 -179 -139

Aantal leden per 31 december 916 886 873

Het resultaat 2019 laat opnieuw een stijging zien ten opzichte van 2018. Aanmeldingen 
versus opzeggingen laten een verbeterende trend zien.  Over het geheel genomen zijn we 
over de sfeer en de trend zeer tevreden.
 



Deelnemers doelgroep per inkomen
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2. Organisatie en externe samenwerking

Personele bezetting HcN in 2019

Hobbycentrum Nijmegen is een stichting met ANBI status. 
In 2019 werkten we met 8 betaalde krachten en tegen de 70 vrijwilligers. De vrijwilligers 
werkten in de functie van begeleiders, promotie team, kantine, receptie, de 
klachtencommissie en in het bestuur.

In dienst bij HcN 
Bij aanvang van 2019 waren in dienst bij HcN:
Bedrijfsleider: Geert Horvers
Administratie: Anita Knijf
Activiteitenbegeleiders: Jan Arens, Hennie Douven, Saskia Konings, Ronnie Berendsen
In de ontmoetingsruimte: Truus Arens-Kersten 
Algemene en technische dienst: Gerrie Giessen

Vrijwillige medewerkers
In 2019 waren de volgende vrijwilligers actief bij HcN:

Kantine
Ans Kempen, Anneke Hofs, Theo Mulder, Martha van Kortenhof, en Gerda van Kortenhof. 
Receptie
Marian Wijbrandts, en Marion Cornelissen.
Algemene dienst
Ludo Voeten, Wilbert Thijsen. 
Edelsmeden
Annetje Geertsen, Mirjam Gerritzen, Wim Huberts, Frans Schoenmaker, Jos Peeters.
Keramiek
Ton Kouwenberg, Gerdie Peijnenburg, Marijke de Vlieger, Marianne Wijbrandts, Afke 
Hoekstra, Rosit Pleyte.
Helpers: John Dreuning, Jos van Lith en Jos Schleedoorn.
Mozaïek
Pauline de Groot
Textiele werkvormen 
Wilma Lieskamp, Anja Paasse
Breicafe
Marian Wijbrandts



Tekenen en schilderen
Sil Ariaans, Jamshid Hajj Rasoul, Johan Maes
Computer
Willem Hendrikx, Frits Nass, André Schuyffel, Nico van Rossum
Hout
Yavuz Avci, Wim Claassen, Mo Casama, Gerrie Emmen, Arthur Janseb, Willie Vermaas, Sjra 
Mertens
Metaal
Martin Flinsenberg, Hans Folgering, Frans Kempen, Jos Lukassen, Tijn Segers en Wil Kok.
Glas in Lood
Cobie Hol, Dick Wilbers, Rob Matthijsen, Wim Claassen, Jaap Otten, Mia Kroon
Zentangle
Trees Lentjes 
Workshops
Simone Nicolasen, en anderen 
Promotie
Mirella Derks, Judith van den Hoven
Fietsenwerkplaats
Jan Peters
ICT ondersteuning
Frits Korderijnk, Robert Jansen



Project HcN, thema Thee, 2019



Samenwerking

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 2019. 

Nijmegen Midden
De samenwerking met Stip en het Sociale Wijkteam is ook in 2019 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 haar activiteiten te betrekken. 
Er is verbinding gezocht met De Maranathakerk, Kinderboerderij De Goffert, het 
Marikenhuis en het ROC.

Vrijwilligerscentrale 
Daarnaast is de samenwerking met de Nijmeegse Vrijwilligerscentrale versterkt, zodat we 
kunnen rekenen op hun ondersteuning bij het zoeken naar gemotiveerde vrijwilligers. 

Pluryn
Sinds 2007/2008 is een aantal volwassenen vanuit Pluryn naar grote tevredenheid 
deelnemer van het HcN. Het aantal deelnemers vanuit Pluryn bedroeg in 2019 zo'n 32 
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 
incidenteel aangevuld  met  medewerkers. 

Reclassering
In 2019 hebben drie personen hun taakstraf bij HcN uitgevoerd.

HcN en 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.



Onze speciale dank gaat uit naar alle deelnemers en vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten bij extra activiteiten, materialen en gereedschappen schonken en/of machines 
repareerden. 

HcN bedankt daarnaast de winkeliers waar onze deelnemers met korting artikelen kunnen 
kopen: De Glasambulance, Pro Art, Wico Mega Verf, Kapsalon Xing, Hobbyfun Bernink in 
Nijmegen, ’t Kelderke in Cuijk. 

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.

We zien jullie allemaal graag terug in 2020!
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