
Beleidsplan St. Sleutelclub Kamerik. 

Voor de Stichting Sleutelclub Kamerik was 2020 een bijzonder jaar. We verhuisden van de Sleutel 

(een voormalig garagebedrijf) op de Nijverheidsweg 8 naar een casco bedrijfspand op nummer 15. 

Van dat pand maakten we een prachtig clubhuis: Ambachtshuis Kamerik. Voor het beheer van het 

Ambachtshuis richtte we een nieuwe stichting op die moet zorgen voor extra inkomsten voor de 

Sleutelclub in de vorm van bijdrages aan de huur. De opbrengst van wat verkopen van materiaal 

waar in de nieuwe locatie geen plek meer voor was diende als startkapitaal voor de St. Ambachtshuis 

Kamerik, als reserve voor de vaste lasten en voor eventuele aanpassingen aan het pand.  

Het belangrijkste doel voor 2021 is het opnieuw opstarten van De Sleutelclub na Corona en het 

bieden van alternatieven voor als Corona blijft voortduren. Om succesvol te kunnen opstarten is 

regelmatig contact met de doelgroepen en het bieden van alternatieven essentieel. In de eerste helft 

van 2021 zal het bestuur de vrijwilligers van de activiteiten motiveren alternatieven te bieden.  

Een tweede doel voor 2021 is een hervorming van het bestuur. Tot nu toe was het bestuur te veel 

bezig met de activiteiten en te weinig met besturen. Om de aandacht van het bestuur meer 

toekomstgericht te maken krijgen de diverse activiteiten meer zelfstandigheid. Zo krijgen ze een 

eigen budget voor de uitvoering van de activiteiten. Het bestuur beslist over projecten en 

investeringen. De kerntaken van het bestuur worden fondsenwerving en ontwikkeling van nieuwe 

initiatieven. Tot die nieuwe initiatieven behoren o.a.: 

• Sleutelclub Senior. Dag- en avond activiteiten voor kinderen van boven de 40. 

• Plan Goos. Aanvullende handvaardigheid voor basisschool leerlingen.  

• Het Sleutellab. Activiteiten voor thuisblijvers. Walhallab in het klein of een technische versie 

van de Dorpsacademie.  

• Fietsverkoop. Met De Terugwinning kijken naar mogelijkheden om samen te werken. In 

eerste instantie door de doorverkoop van fietsen. In de toekomst misschien ook op andere 

vlakken. 

• Cursussen / workshops. Door het geven van cursussen en workshops raken meer mensen 

betrokken bij de Sleutelclub. Bovendien kan het extra inkomsten opleveren. 

Voor de nieuwe activiteiten zullen nieuwe vrijwilligers gevonden moeten worden en de meeste van 

deze initiatieven kunnen pas na Corona starten. Het bestuur kan deze tijd gebruiken voor het 

uitwerken van de plannen en het vinden van financiering. 

Het derde doel voor 2021 is het afronden van de verbouwing. De compressor werkt nog niet perfect, 

de verwarming beneden is nog niet op orde en we willen nog een spuitwand maken.  

 

 


