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1. Inleiding 
1.1 Algemeen 
Voor u ligt het activiteitenverslag over 2020 van de Stichting Sleutelclub Kamerik. Onze stichting heeft meerdere 
activiteiten voor verschillende doelgroepen. We hebben geprobeerd deze in te delen in drie type inspanningen: 

 Kernactiviteit: Sleutelclub voor kinderen en jongeren inclusief bijeffecten 
 Lokale maatschappelijke ondersteuning door de Sleutelclub 
 Nieuwe activiteiten in het kader van ‘Ambachtshuis Kamerik’ 

Voor we deze inspanningen verder uitwerken is het goed te weten dat er twee grote gebeurtenissen waren die 
invloed hebben gehad op onze prestaties: huisvesting en corona. 

1.2 Huisvesting 
Het zal u niet ontgaan zijn dat St. Sleutelclub Kamerik is verhuisd van nummer 8 naar nummer 15. Ons oude pand 
was een voormalig garagebedrijf, het nieuwe pand is beneden bedrijfshal en boven grotendeels kantoren. Dit geeft 
nieuwe kansen. We gaan ons met het nieuwe pand meer profileren als de serviceclub die we zijn en waar de 
Sleutelclub zelf een onderdeel van is. De ruimte biedt zich uitstekend voor gebruik door derden en er liggen allerlei 
nieuwe initiatieven op de plank die na corona kunnen worden uitgerold.  

De verbouwing kwam begin februari goed op gang. Kort daarna moesten we door de corona-uitbraak onze 
activiteiten staken. De clubactiviteiten kwamen volledig stil te liggen. Bedrijven die vooraf materiaal en arbeid 
hadden toegezegd trokken zich terug of kwamen met een financieel minder gunstig voorstel. Materialen die wij ‘in 
natura’ hadden begroot moest aangeschaft worden. Hiervoor is extra subsidie aangevraagd en zijn fondsen 
aangeschreven. We hebben overal op medewerking kunnen rekenen.  

De nieuwe locatie betekende ook dat we eind 2019 de begroting voor 2020 hebben moeten aanpassen. De cijfers 
wijken dan ook behoorlijk af van de aanvraag in september. 

De hele verbouwing, behalve het plaatsen van de nieuwe trap en de traplift, is door vrijwilligers gedaan. De lock 
down gaf ons meer tijd om de alles af te maken. Van de vijf vrijwilligers die veel tijd hebben geïnvesteerd hebben er 
die de gemaakte uren bijgehouden. In totaal hebben zij tussen week 4 en week 22 ruim 1900 uur aan de verbouwing 
gewerkt. In werkelijkheid komt hier nog zeker 600 uur bij. 

Voor LEADER hebben we een uitgebreid verslag over de verbouwing gemaakt. Op de volgende pagina één bladzijde 
uit dit verslag. 
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5.1 Houtafdeling 
Van origine een casco ruimte met een doorhangend 
gipsplafond, een levensgevaarlijke elektrische installatie 
en stuk lelijke plavuizen.  

Totaal activiteiten: 

 Plafond verwijderd 
 Plavuizen verwijderd 
 Oude bekabeling verwijderd 
 Wanden vernieuwd/verlengd geïsoleerd 
 Verwarming aangelegd 
 Rondom nieuwe gipswanden 
 Nieuwe PVC vloer 
 Verlaagd plafond aangebracht (gebruikt) 
 LED lampen in systeemplafond (gebruikt) 
 Noodverlichting aangebracht 
 Brandmeldinstallatie aangebracht 
 Contactdozen in wanden en aan plafond 
 Deuren vervangen door bredere exemplaren 
 Deuren voorzien van nieuw sluitwerk 
 Brandblusser / EHBO trommel geplaatst 
 Luchtinlaat en uitlaat in plafond aangebracht 
 Airco geplaatst (hadden we nog) 
 Ingerichting met 100% tweedehands materiaal 
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1.3 Corona 
2020 stond vooral in het teken van corona. We zijn van februari t/m mei gesloten geweest om in de zomer even 
open te gaan en op 14 oktober weer te sluiten. Corona heeft niet alleen invloed op onze prestaties maar ook op onze 
inkomsten en het contact met onze vrijwilligers. Bij elke activiteit zal corona genoemd worden, helaas. 

2 Kernactiviteit: Sleutelclub voor kinderen en jongeren inclusief bijeffecten 
2.1 Bereik 
Tussen de lock downs door heeft de club goed gedraaid. Het bereik is wel iets afgenomen. In 2018/2019 is het aantal 
ingeschreven jeugdleden met circa 100% gestegen, terwijl ook de opkomst op de vrijdag(club-)avond met circa 20% 
is toegenomen. In absolute aantallen hadden we in 2019 214 leden tot 21 jaar. In 2020 waren dat er 178. We zijn 
door Corona wat leden verloren en we zijn niet actief aan het werven. De leden komen voor 80-85% uit de gemeente 
Woerden (Kamerik, Harmelen en Woerden). 

2.2 Vrijwilligers 
Het aantal vrijwilligers stijgt wel, van 24 in 2019 naar 30 in 2020. Het is wel de vraag hoeveel vrijwilligers na corona 
nog beschikbaar zijn. 

2.3 Corona 
Om de kinderen tijdens corona toch te kunnen laten knutselen hebben we knutselpakketten voor thuis gemaakt die 
door de kinderen konden worden afgehaald. Er is daar goed gebruik van gemaakt. 
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2.4 Projecten 
Ondanks de onregelmatigheid worden er regelmatig fietsen en bromfietsen opgeknapt en verkocht. Dit jaar zijn er 
ook weer fietsen voor statushouders en de speelgoedbank opgeknapt. Er wordt voor het verkrijgen van fietsen en 
onderdelen samengewerkt met de Terugwinning. Er is afgelopen jaar door de senioren gewerkt aan een Tomas 
klassieke brommer. 

3 Lokale maatschappelijke ondersteuning door de Sleutelclub 
Voor veel van onze vrijwilligers zijn de clubavonden een wekelijks hoogtepunt. We hebben aardig wat senioren en 
laagopgeleiden onder onze vrijwilligers, de club vergroot hun netwerk en bestrijdt eventuele eenzaamheid. We 
hebben dit jaar ook vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt. We merken dat het lastig is om mensen die 
beschikbaar moeten zijn voor werk langer vast te houden. Ook met toestemming van het UWV. 

We bieden maatschappelijke stages aan voor leerlingen van de Woerdense middelbare scholen. Deze assistent-
vrijwilligers hebben ook vaak verborgen talenten. 

Buiten de clubavonden om bieden we de mogelijkheid voor basisschool kinderen om bij ons handvaardigheid te 
doen. Een jongen, die moeilijk in de klas mee kan komen, heeft hier afgelopen jaar gebruik van gemaakt. 

Ook dit jaar hebben we weer fietsen, rolstoelen en scootmobiels gerepareerd voor mensen die omhoog zaten. Elk 
jaar nemen we voor op te schrijven wat er allemaal voorbij komt, elk jaar vergeten we het. Het rondbrengen van de 
kerstcadeaus voor de ouderen van Kamerik was ondanks corona weer een hoogtepunt. 
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4 Nieuwe activiteiten in het kader van ‘Ambachtshuis Kamerik’ 
Door corona zijn er eigenlijk geen nieuwe initiatieven mogelijk. We zijn 
een fotoclub gestart die ongeveer direct na oprichting een ledenstop 
kreeg omdat anders geen anderhalve meter afstand gehouden kon 
worden. En we zijn samen met Thuishuis Woerden een sleutelclub voor 
‘vitale ouderen’ aan het opstarten. Deze Sleutelclub Senior zou oktober 
2020 beginnen. De flyer hiernaast is uitgedeeld op het Onder de Bomen 
festival.  

Tijdens Sleutelclub SR kunnen ouderen die bijvoorbeeld zelf geen 
klusruimte (meer) hebben werken aan eigen projecten maar ook aan 
clubprojecten. Bij Sleutelclub SR is het sociale aspect van het samen 
klussen belangrijker dan de ‘productie’ zelf. 

In verband met corona is dit project uitgesteld. De financiële middelen 
die hiervoor gereserveerd waren zijn doorgeschoven naar 2021. We 
hopen dan wel deze groep te kunnen bedienen. 
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5 Maatschappelijke effecten in 2020 
Dit hoofdstuk is opgezet conform het Programma van Eisen Subsidieaanvraag Uitvoering Vrij toegankelijke 
Voorzieningen ‘Maatschappelijke Agenda 2019-2022’ van de gemeente Woerden. We hebben de maatschappelijke 
effecten per doelgroep op een rijtje gezet. We omschrijven de doelgroepen als volgt: 

Leden De kinderen die ‘lid’ zijn van de Sleutelclub 
Algemeen Naast het ‘sleutelen’ wordt de Sleutelclub dus steeds meer een maatschappelijke 

organisatie waar mensen terecht kunnen om iets te ‘regelen’. 
Vrijwilligers Alle betrokken vrijwilligers 

 

Effect Doelgroep Toelichting 
1: Voldoet aan vraag Leden  Kinderen van buiten de gemeentegrens worden niet geweigerd. 80-85% 

komt uit de gemeente Woerden, ruim de helft daarvan uit Kamerik. Het 
aantal leden is de afgelopen tijd iets afgenomen, het gemiddeld aantal 
aanwezigen is met 20% gegroeid.  

2: Zelfredzaamheid Leden 
Algemeen 

Een van de belangrijkste doelen van de club, kinderen en jongeren 
zelfredzaam maken. Sleutelen, knutselen en prutsen maakt je niet 
alleen technisch vaardiger, het geeft ook zelfvertrouwen en maakt je 
minder afhankelijk van anderen. 

3: Eenzaamheid 
volw/oud 

Leden Doordat wij jongeren en kinderen in contact brengen met jongeren, 
kinderen en volwassen die ze anders niet zouden hebben ontmoet 
(buiten de privé bubbel) worden de kinderen sociaal sterker en bouwen 
ze al vroeg aan hun sociale netwerk. We zijn ervan overtuigd dat dit 
eenzaamheid op latere leeftijd kan voorkomen.  

 Vrijwilligers Voor veel van onze vrijwilligers zijn de clubavonden een wekelijks 
hoogtepunt. We hebben aardig wat senioren en laagopgeleiden onder 
onze vrijwilligers, de club vergroot hun netwerk en bestrijdt eventuele 
eenzaamheid.  

5: Sporten/bewegen Leden 
Vrijwilligers 

Kinderen maar ook volwassenen zitten veel. Op school/werk, achter de 
computer/geraniums, eventueel met hun telefoon in de hand. Bij ons 
staan of rennen ze. We zijn geen sportclub, maar bewegen doen we 
zeker. 

8: Jongeren talent Leden Bij ons doen kinderen en jongeren dingen die ze thuis en op school niet 
doen. We hechten er veel waarde aan dat kinderen en jongeren zelf 
dingen verzinnen in plaats van een voorbeeld namaken. De Sleutelclub 
is gratis en voor iedereen! 

 Vrijwilligers We bieden maatschappelijke stages aan voor leerlingen van de 
Woerdense middelbare scholen. Deze assistent-vrijwilligers hebben ook 
vaak verborgen talenten. 

9: Bekendheid overige 
inst. 

Leden 
Algemeen 
Vrijwilligers 

We doen mee aan SJORS, zijn lid van het NIO (Hart voor Woerden), 
staan op stagebeurzen, hebben intensief contact met Buurtwerk, en de 
Kamerikse clubs en verenigingen. We krijgen kinderen doorverwezen 
via de NIO clubs en Woerden Wijzer maar ook van andere organisaties 
zoals ALJA Zorg en Wonen in Harmelen. Zoals reeds genoemd hebben 
we aan ‘gebruikers’ geen gebrek. 
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