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Jaarverslag 
Referentie: DGA_20220310_3/pvs 
Status: Definitief/Ten behoeve van subsidieloket gemeente Zaltbommel 
Onderwerp: Inhoudelijk jaarverslag bestuur De Grote Aak over 2021 

1 Algemeen 
Ook het jaar 2021 stond voor De Grote Aak (DGA) in het teken van de Coronacrisis. 
Financieel was 2021 wederom een zeer moeilijk jaar. Door de steun van de gemeente Zaltbommel 
en van de rijksoverheid is onze financiële positie op orde gebleven en kunnen we met enig 
optimisme vooruitkijken naar 2022.  
 
Door de coronamaatregelen is DGA gedurende kalenderjaar 2021 feitelijk gedurende 25 weken 
niet in staat geweest om als volwaardig wijkontmoetingscentrum te functioneren. In de overige 
weken zijn er veel minder activiteiten geweest in vergelijking met eerdere ‘normale’ jaren door 
restricties, maar ook door zelf opgelegde beperkingen van verenigingen en andere gebruikers.  

Alle activiteiten in DGA zijn immers binnen. 
 
In 2021 zijn door de gemeente Zaltbommel 
belangrijke stappen gezet in het kader van de 
leefbaarheidsagenda voor de Vergt. DGA 
heeft in woord en daad hieraan meegewerkt 
en wil zich ontwikkelen tot het ontmoetingspunt 
van de Vergt. Het bestuur van de Stichting 
heeft deelgenomen aan alle bijeenkomsten 
over dit onderwerp en over DGA is regelmatig 
te lezen in de wijkkrant van de Vergt. 

 

2 Bestuur 
Het huidige bestuur van de stichting Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak is aangetreden per 
november 2017.  
In april 2021 is Ton Janssen als penningmeester gestopt. Zijn taken worden waargenomen door de 
secretaris. 
Vanaf dat moment wordt het bestuur gevormd door: 
Thea Thijssen – voorzitter, herbenoemd voor 4 jaar per november 2021 
Piet van Santen – secretaris/penningmeester, herbenoemd voor 4 jaar per november 2021 
Sinds de zomer van 2021 probeert de stichting aanvulling te vinden voor het bestuur, door 
persoonlijke benadering van mogelijke kandidaten, maar ook door advertenties in de wijkkrant van 
de Vergt. Net als voor veel andere organisaties is het niet gemakkelijk kandidaten te vinden. 
 
Er is nagenoeg maandelijks overleg geweest binnen het bestuur en tussen bestuur, beheerders en 
kok. Hiervan wordt steeds een verslag gemaakt. 



 

 
Vertrouwelijk/Alleen voor intern gebruik - 2 - DGA_20220310_3/pvs 
2022-07-27 

3 Beheer en vrijwilligers 
Het beheer van de keuken en de drie zalen wordt uitgevoerd door twee part time beheerders, een 
professionele kok, 27 vrijwilligers en een part time kracht. 
Na enkele jaren als vrijwilliger te hebben gewerkt wordt één part time kracht sinds 2019 via een 
uitzendbureau ingehuurd op basis van een speciale regeling van Werkzaak Rivierenland. Het 
bestuur van DGA ziet het als haar taak mensen die minder gemakkelijk hun weg vinden op de 
arbeidsmarkt de gelegenheid te bieden bij DGA hun mogelijkheden te vergroten. Ondanks de 
noodzakelijke bezuinigingen hebben kok, beheerders en bestuur besloten dit dienstverband te 
handhaven zolang dat maar enigszins mogelijk is. 
DGA is inmiddels ook een erkende opleidingslocatie. Kok en beheerders begeleiden regelmatig 
stagiaires. 
 
De twee part time beheerders zijn al sinds 2014/2015 aan DGA verbonden en beiden al ruim boven 
de AOW-gerechtigde leeftijd. In 2021 is in goed overleg besloten dat het bestuur op zoek zal gaan 
naar opvolging. De werving is in november 2021 gestart met advertenties in de 
Bommelerwaardgids en in de wijkkrant van de Vergt.  De reacties waren boven verwachting en de 
procedure is in december 2021 succesvol afgerond. De nieuwe beheerders zijn per 1 februari 2022 
met hun werk begonnen. 
 
Het aantal vrijwilligers is op voldoende niveau gebleven er zijn zelfs regelmatig spontane nieuwe 
aanmeldingen. Het bestuur wil met de komst van nieuwe beheerders stimuleren dat vrijwilligers 
meer dan voorheen gezocht worden op basis van specifieke competenties, zoals klussen, 
achtergrond, opleiding. De nieuwe beheerders hebben uitdrukkelijk ook een meer initiërende taak 
gekregen om activiteiten op te zetten of naar DGA toe te begeleiden.  
 

4 Activiteiten 
4.1 Doelstelling 
Het Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak is een plek waar jong en oud, wijkbewoners en 
anderen elkaar ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en samen kunnen eten. DGA levert met 
haar activiteiten een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk de Vergt en daarbuiten. Het Eetpunt 
zorgt dat mensen niet alleen aan tafel zitten maar samen eten in een prettige sfeer en langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Door de activiteiten in de Grote Aak worden mensen 
gestimuleerd om actief te blijven en wordt de maatschappelijke participatie van inwoners van de 
Vergt (en ook van daarbuiten) bevorderd. 

4.2 Eetpunt 
De COVID19 maatregelen hebben ook in 2021 hun weerslag op het Eetpunt.  
De eerste 22 weken van het jaar was het niet mogelijk om gasten te ontvangen en zoals 
gebruikelijk op werkdagen tussen 17.00 en 19.00 uur een gezond en afwisselend 3-gangen menu 
voor een aantrekkelijke prijs te serveren. Om de financiën op peil te houden is het gedurende die 
periode ook mogelijk geweest op zaterdagen een twee-gangen menu af te halen. 
 
Ook eind 2021 moest het Eetpunt dicht en is er weer overgeschakeld op afhalen. In deze periode 
zien we toch een verminderde belangstelling voor het afhalen. Het aantal alternatieve oplossingen 
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is groter dan voorheen en mensen lijken ‘covid-moe’. Om de omzet op niveau te houden flyerden 
vrijwilligers huis-aan-huis met het weekmenu. 

4.3 Ontmoeten 
DGA is een wekelijks ontmoetingspunt voor maatschappelijke initiatieven zoals buurtcomités, 
kaartclubs, toneelclub, beweegclubs voor ouderen, creatieve cursussen voor doelgroepen, voor 
lezingen, informatiebijeenkomsten, kaartmarathons, etc. 
De meeste verenigingen vermeden ook in 2021 de normale bijeenkomsten 
Er is een opleving van verenigingsactiviteiten in het midden van het jaar, maar de zaalruimtes 
worden in 2021 nog nauwelijks gebruikt voor particuliere feestjes en partijen. 
Vaste inkomsten uit zaalverhuur is essentieel voor de begroting van DGA.   
 
Niet-commerciële organisaties die in 2021 gebruik maakten van DGA zijn o.a.: 

- Stichting Welzijn Bommelerwaard soos, koersbal en lezingen 
- Historisch kring Bommelerwaard 
- Vluchtelingenwerk 
- Bridgeclub De Poort 
- Kaartclub senioren 
- Diverse verenigingen van eigenaren 
- Zorggroep Beter in de Bommelerwaard 
- Breiclub 
- Teken- en schilderclub Pensioenpenseel 
- Woongroep Woonwaard 
- Stichting Beeld Sint Maarten 
- Werkgroep Sinterklaasintocht 
- Gemeente Zaltbommel 

5 Samenwerkingen 
Door de corona-maatregelen zijn geen nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. De 
samenwerking met de Stichting Welzijn Bommelerwaard is een vaste waarde sinds de start van 
DGA op de huidige locatie. 
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