Jaarverslag 2019/2020
2019:
12-6-2019 De oprichting van Stichting in het hart is een feit!
Het jaar 2019 staat in het teken van het oprichten van de stichting, het schrijven
van ons beleidsplan, het werven van vrijwilligers, werven van fondsen en
(financiële) vrienden, het gereedmaken van de ruimte om onze activiteit
Deelcafé de Buuf te kunnen starten en een bestuur te vormen om alles klaar te
hebben staan voor 2020. Een jaar waarin er nog weinig zichtbaar wordt van wat
we willen gaan doen, maar achter de schermen is allen in gereedheid gebracht
om in 2020 vliegend van start te kunnen gaan.
Als bestuur van stichting in het hart is er besloten om als eerste de activiteit
deelcafé de buuf van de grond te brengen en daarna te bezien wat er verder
nog aan mogelijkheden kunnen zijn om de doeltelling te behalen.

2020:
Januari / februari 2020
De laatste puntjes van de verbouwing worden op de i gezet. Er is hard gewerkt
en wat is het mooi geworden. Dankzij alle sponsoren, giften en vrijwilligers
hebben we echt iets moois kunnen neerzetten.
Bastiaan Verspuij (bestuur) en Dinella Visser (coördinator de Buuf) hebben
diverse gesprekken gevoerd met deelgenoten: barista’s, gastvrouwen. Fijn dat
er zoveel mensen enthousiast zijn en zin hebben om mee te gaan helpen.
Voor de koekenbakkers is er een inloopmoment geweest waarop we informatie
gedeeld hebben.
Op 24 februari zijn we met de meeste barista’s afgereisd naar Arnhem om daar
bij Peeze een barista training te krijgen. We zijn er klaar voor!
April 2020
Volgens de planning hadden we deze maand open willen gaan, maar helaas
gooit corona roet in het eten. Door de lockdown mogen we helaas niet open.
Juni 2020

Vanaf 1 juni mag de horeca (onder voorwaarden) open! Roosters zijn in elkaar
gezet, bemensing is rond en vanaf woensdag 3 juni zijn we gaan proefdraaien.
Op zaterdag 6 juni hebben we een corona proof opening gedaan: in
verschillende rondes zijn er genodigden geweest: van sponsoren, vrijwilligers tot
familie. Echt een feestdag!
In de maand juni t/m juli hebben we volop gedraaid. Er waren drukke dagen en
rustigere dagen, maar het was altijd goed. Fijn om te zien dat we in deze korte
periode al vaste gasten zien en dat mensen de ruimte voelen om een gesprek te
beginnen. We zien fietsers die langskomen, mensen die voor een vergadering
afspreken, buren die langskomen…..dankbaar!
19 juli 2020
Na 7 hele drukke, maar zeer tevreden weken gaan we genieten van de
zomervakantie!
26 augustus – 14 oktober 2020
We zijn weer enthousiast begonnen! Op de eerste dag, 26 augustus, hebben we
een avond gehad met de barista’s en de gastvrouwen. We hebben het gehad
over de (nieuwe) regels (bijv. registreren), maar bovenal was de ontmoeting
heel erg leuk. Ook overdag weten mensen ons weer te vinden en we genieten
van alle mensen die langskomen. Het mooie najaar zorgt ook voor veel fietsers.
In deze 8 weken hebben we weer veel ontmoetingen en mooie momenten.
We starten deze periode zelfs al met een stagiaire uit VMBO 4. Ze is er wekelijks:
de ene week een hele vrijdag, de andere week de zaterdagochtend.
In september hadden we 2 bijzondere zaterdagen: open monumentendag en
burendag. We waren die dagen langer open en op burendag hebben we vooral
aangemoedigd om met je buur langs te komen. Het 2e bakje koffie/thee was
gratis. Er was zeker animo, maar het langer open zijn had niet heel veel
meerwaarde.
In de 8e week konden we op woensdag nog open zijn, maar helaas moest daarna
de deur weer dicht. In eerste instantie voor 2 weken, maar dat is helaas veel
langer geworden.
Op 15 oktober is ons luchtzuiveringsapparaat geleverd: een forse investering;
we hopen dat we die snel te kunnen gebruiken.
6 november 2020

Via de post kregen we een heel leuk bericht van Rabobank Club support! Er is
gestemd en we hebben het mooie bedrag van 849, 69 gekregen! Heel dankbaar
dat we zoveel stemmen hebben gekregen. Het bedrag gaan we besteden aan
ventilatie d.m.v. het aanpassen van een raam.
11 december 2020
Onze buur, ‘De Jong total AV Solutions’, heeft gevraagd of ze de Buuf kunnen
gebruiken voor een opname. Ook nu willen we graag een goede buur zijn en
vandaar dat er deze dag opnames zijn geweest.

Wat een bijzonder eerste jaar is dit geweest. Tot nu toe zijn we 15 weken open
geweest; maar wat waren die 15 weken goed. We hopen snel weer open te
mogen en weer te delen!

