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VOORWOORD 
Opnieuw hebben we een jaar achter de rug dat in het teken stond van de corona 
maatregelen; en opnieuw had ook HCN te maken met beperkingen. Tijdelijke sluiting en 
maatregelen om het bezoek te beperken waren voor het tweede jaar op rij een teleurstelling
voor HCN en haar deelnemers. Minder hobby’s beoefenen, minder contact met elkaar en 
minder bezoekers dus. Onder begeleiding kon de deelname van Pluryn op laag niveau 
doorgang vinden. En gelukkig zijn er, voor zover we weten, geen ernstig corona 
besmettingen geweest. De voorzichtigheid die door iedereen in acht genomen is heeft daar 
zeker aan bij gedragen.

Onze medewerkers hebben opnieuw flexibiliteit getoond en hebben de tijd deels kunnen 
benutten om onderhoud en andere verbeteringen uit te voeren. Een positief effect is dat de 
saamhorigheid in deze lastige tijd is versterkt.

De samenwerking met de gemeente Nijmegen en Pluryn bleef goed.

In het bestuur waren er verwachte en onverwachte wisselingen. Onze penningmeester Wim 
Janssen moest om gezondheidsredenen voortijdig afhaken. Ondanks veel inzet kon hij de 
werkzaamheden voor HCN jammer genoeg niet volhouden. Ook onze voorzitter Theo 
Gerritsen trad af, voor hem waren de 2 statutaire termijnen vol. HCN is beiden dank 
verschuldigd voor hun inzet, voor de tijd die besteed is aan het bestuurswerk en voor de 
resultaten die er onder hun leiding zijn gerealiseerd. 
Gelukkig kon binnen niet al te lange tijd een nieuwe bestuur gevormd worden dat  
ondertussen met een groot deel van de organisatie heeft kennis gemaakt. Ook de gemeente 
is geïnformeerd over deze wisselingen. Ondergetekende is aangetreden als voorzitter, Ton 
Zopfi als secretaris en Gemmie Hubers als penningmeester. Ik ben er van overtuigd dat ook 
dit team, samen met alle betrokkenen, HCN op het goede spoor zal houden.

Tot slot bedank ik namens het bestuur alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inzet en de
werkzaamheden. We gaan dit in 2022 voortzetten en misschien nog wel beter!

Met genoegen presenteren we u hierbij ons 2021 jaarverslag.

Ir. J.Sikkenga, voorzitter.



INLEIDING

Ook 2021 stond voor het grootste deel in het teken van een globale pandemie in verband 
met het Covid-19 virus.
We begonnen en eindigden het jaar in lockdown met beperkende maatregelen, waardoor 
we meermaals tijdelijk de deuren voor onze deelnemers gesloten moesten houden. 

Omdat een grote groep van onze deelnemers vanwege leeftijd of kwetsbare gezondheid ook
een verhoogd risico hadden bij besmetting, hebben wij ook in 2021 steeds streng de 
aanwijzingen van de overheid en het RIVM opgevolgd, wat betekende dat we langere 
periodes gesloten waren voor publiek en alleen binnen deze beperkende maatregelen een 
deel van het jaar onze diensten konden aanbieden. 

In de periodes dat we geheel voor het publiek gesloten zijn geweest, heeft Pluryn haar 
diensten binnen ons pand kunnen voortzetten, in overeenstemming met het RIVM beleid, en
hebben de vaste medewerkers zich gericht op diverse klussen die gericht waren op de 
verbetering van de inrichting van het pand. In dit jaarverslag geven we hiervan een 
impressie.

De tijdslijn en de genomen maatregelen lichten wij hieronder nog verder toe.

De periodes dat we gesloten zijn geweest en de opgelegde beperkingen hebben uiteraard 
ook hun invloed gehad op de bezoekersaantallen. Ook dit lichten we hieronder kort toe.

Ondanks dat onze bezoekersaantallen in deze periode significant terugliepen hebben ook 
grote aantallen van onze bezoekers hun waardering uitgesproken over de wijze waarop we 
omgingen met alle beperkingen. Dat we streng maar verantwoordelijk hiermee omgingen 
kon daarbij op grote bijval rekenen. En dat we bij periodes dan toch erin slaagden om onze 
diensten deels nog aan te bieden werd zeer gewaardeerd. 

Hoe minder er mogelijk was, hoe meer het duidelijk werd hoezeer intermenselijk contact 
essentieel is voor het welzijn van iedereen. Wij zijn als Hobbycentrum Nijmegen blij dat we 
daar ons steentje in de toekomst aan kunnen blijven bijdragen.



1. Tijdslijn in 2021 en impact Covid-19 bij HcN

De Tijdslijn

Januari
2021 begint met een avondklok en een lockdown. De medewerkers zijn aanwezig bij HcN en 
er wordt zoveel mogelijk geklust. Grotere projecten zoals de balie en dergelijke zijn al in het 
voorgaande jaar afgerond, dus zijn het met name kleinere zaken waar de aandacht naar 
uitgaat. Lijsten voor in de gang, klein schilderwerk en dergelijke. Ook is er nog aandacht voor
de verdere inrichting en worden de oude tafels opgeknapt.
Die maand wordt ook de elektriciteitsmeter vervangen en worden de werkzaamheden aan 
de vloer afgerond.
In januari 2021 lijkt de samenleving het zat: in het land zijn rellen. Ook in Nijmegen.

Februari
Er wordt een verlenging van de lockdown aangekondigd. Besloten wordt het personeel een 
week naar huis te sturen. Daarna worden de klus werkzaamheden weer hervat. 

Maart
Meerdere keren vallen medewerkers uit met verschijnselen die lijken op corona. Zij moeten 
meerdere dagen thuisblijven in afwachting van een test. In de meeste gevallen loopt dit 
gelukkig goed af. 
Er is sprake van een hevige toename van de besmettingen en een derde golf. Bij de 
persconferentie van 9 maart is men echter voorzichtig optimistisch: de verwachting is dat er 
versoepelingen mogelijk zullen zijn in april/mei.
We sturen al onze vrijwilligers een kaart.

April/Mei
Er wordt nog steeds geklust, het name op de houtafdeling. Het kabinet stelt de 
versoepelingen uit.

Juni
Met beperkingen gaat HcN 6 juni weer open. Er wordt op afspraak gewerkt en men hanteert 
volgens protocol een maximaal aantal mensen die aanwezig kunnen zijn. De versoepelingen 
worden doorgezet, maar ook de besmetting lopen in een rap tempo weer op. Er zijn grote 
zorgen over deze ontwikkelingen.
Aan het einde van de maand bereikt ons het bericht dat oud-medewerker Gerrie Giessen is 
overleden.

Augustus 
Geen nieuwe maatregelen. Bij HcN handhaven we dan ook ons toegangsbeleid, inclusief de 
beperkingen die al golden. In de gang van het pand worden delen van de pas gelegde vloer 



verwijderd om te zien waar de ontstane bobbels vandaan komen. Het antwoord hierop is 
helaas vocht. Werkzaamheden op het dak beginnen. Het dak wordt in opdracht van de 
eigenaar (op ons verzoek) vervangen. 

September
Vanaf 27 september laten we de beperkende maatregelen helemaal los: deelnemers hoeven
geen afspraak te maken en er komen meer zitplaatsen. 

Oktober
Door zware regenval ontstaat er helaas een heftige lekkage waarbij meerdere plafondplaten 
door de druk van het water naar beneden komen. Een enorme ravage is het gevolg die 
gezamenlijk door het personeel wordt opgeruimd. Achteraf valt de schade gelukkig mee. 
Oorzaak wordt uiteindelijk gevonden bij een verstopping van de hemelwaterafvoer. Ook is er
een lekkage bij het dak zelf. Uiteindelijk worden beide verholpen.

November
Er komen vanaf eind november weer beperkende maatregelen en een avond lockdown. 
Bezoekers dienen weer een afspraak te maken voordat ze HcN kunnen bezoeken. Ook wordt
toegang op basis van een QR code ingevoerd.

December
Tot 17 december zijn we met beperkende maatregelen nog geopend. Helaas blijken de 
maatregelen onvoldoende wat opnieuw tot een harde lockdown leidt. Zo eindigt 2021 zoals 
het begon.

Impact op de deelnemersaantallen 
Aan het begin van 2021 begonnen we met 428 deelnemers. Gedurende het jaar is dit aantal 
zo goed als stabiel gebleven. De daling die we in 2020 zagen heeft zich in 2021 niet verder 
voortgezet. Aan het einde van 2021 zaten we op 448 deelnemers. 
De grootste afname heeft dus al in 2020 plaatsgevonden, van rond de 650 naar 428. 

Impact op de bezoekersaantallen
Zoals hierboven beschreven in de tijdslijn hebben we in ook 2021 maar zeer beperkt onze 
diensten kunnen aanbieden. In vorige jaren lagen de bezoekersaantallen meestal rond de 
120-125 per dag en kwamen we op totalen uit zoals 25000-27000 bezoekers per jaar.
Als je de aantallen optelt voor 2021 komen we uit op 12600 bezoeken. Dit is vergelijkbaar 
met de aantallen van 2020.
Hierbij moet opgemerkt worden dat we veelal op afspraak hebben gewerkt en dat we de 
bezoekers per dag en per afdeling steeds beperkt hebben gehouden volgens de dan 
geldende richtlijnen. De maatstaf die we hierbij hanteerden was steeds, dat onze bezoekers
op een prettige en veilige manier hun hobby konden beoefenen.
 



Impact op de vrijwilligers 
Ook bij de vrijwilligers zien we hetzelfde beeld als bij de deelnemers. De meeste afname 
vond reeds in 2020 plaats. Er vond een verloop plaats in 2020 van 60 naar 43. Gedurende 
2021 bleven de aantallen voor de vrijwilligers stabiel.

Impact op het team 
Uiteraard heeft dit jaar met al zijn uitdagingen ook veel gevraagd van het personeel. 
Gelukkig heeft het team gedurende 2020 geleerd om te gaan met een onzekere en hectische
periode, waardoor men in 2021 al haast gewend was geraakt aan het voortdurend schakelen
tussen verschillende situaties, afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Onderling 
waren de verhoudingen gewoon goed, door de gezamenlijke band die gesmeed was in 2020.







Protocol op hoofdlijnen
We hebben op afspraak gewerkt met dagdelen. Daarbij hebben we een verdeelsleutel 
toegepast per afdeling en gehanteerd dat we binnen de richtlijn niet meer dan 30 (en vaak 
minder) personen per ruimte aanwezig konden zijn.

Door een afsprakenlijst te hanteren en een gezondheidscheck te doen waren we steeds op 
de hoogte hoeveel mensen binnen waren. En per dag konden we zien wie geweest waren.

Overal zijn middelen neergezet om handen te kunnen desinfecteren.

Basisregel van 1,5 meter afstand is gehanteerd.

Mondkapjes dragen bij het verplaatsen binnen het gebouw.

Spreiden van de pauzes. En zo min mogelijk verplaatsingen.

Doordat we deze regels stelselmatig hebben gehanteerd zijn we 2020 doorgekomen zonder 
al te grote problemen. Incidenteel werden we bericht van een individuele besmetting, maar 
er was gelukkig nooit sprake van een uitbraak.

Ook al was niet altijd iedereen er even tevreden over, en had men last van alle 
aanpassingen, werd het beleid zoals we het hebben gehanteerd toch vooral gewaardeerd.
De medewerkers kregen regelmatig te horen hoe blij men was, dat men toch kon komen, 
ook al waren de omstandigheden wat anders. 

Een uitgebreidere versie van dit protocol is beschikbaar op onze website. 

2. Organisatie en externe samenwerking

Personele bezetting HcN in 2020 
Hobbycentrum Nijmegen is een stichting met ANBI status. 
In 2021  werkten we met 8 betaalde krachten en 38 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 2021 waren in dienst bij HcN:
1 bedrijfsleider, 2 medewerkers administratie en receptie. 
4 activiteitenbegeleiders en 1 medewerker in de ontmoetingsruimte, en 1 medewerker 
Technische dienst.









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 als ook de vrijwilligers die in 2021 afscheid namen. 

We danken hen van harte voor hun betrokkenheid en inzet in de afgelopen jaren. 

Verder gaat onze dank naar Gemeente Nijmegen voor de coulantie die zij getoond hebben 
gedurende 2021. 

We zijn dankbaar dat we onder deze moeilijke omstandigheden toch nog goed overeind zijn 
gebleven, door gezamenlijke inzet en samenwerking. En we hopen dat we snel kunnen 
zeggen, dat deze moeilijke periode definitief achter ons ligt, en dat we weer veel meer 
deelnemers een mooie tijd kunnen bieden in ons hobbycentrum.

We zien jullie allemaal graag terug in 2022!
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