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Beleids- en activiteiten plan 2016- 2021 
 

Inleiding 

Buurtvereniging De Viskom is een vereniging die als speeltuin Visbuurt is opgericht 27-02-1946, 

na bijna 25 jaar heeft zij zich aangesloten bij de toenmalig koepel vereniging de HVBWS, 

Helderse Vereniging voor Buurt-Wijk en Speeltuinwerk , per 26-03-2009 is deze vereniging 

omgezet  in Het Buurtcollectief en werden de aangesloten buurthuizen/speeltuinen weer 

zelfstandige verenigingen, en lid geworden van het Buurtcollectief. 
 

Doelstelling 
 

In onze statuten, artikel 2  staat ; 

de vereniging stelt zich ten doel; 

a: het leveren van een bijdrage aan het creëren en in standhouden van voldoende en                 

     kwalitatief hoogwaardig openbare en voor iedere toegankelijke buurt- en speelvoorzieningen,            

     zodat  bedoelde inwoners ook in de gelegenheid worden gesteld hun vrije tijd creatief, recreatief 

     en educatief te besteden, zowel individueel als in groepsverband; 

b   het in stand houden van één of meer buurt-en speelvoorziening; 

c   het organiseren van activiteiten van kinderen, jongeren en ouderen; en 

d   het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande, in de ruimste zin genomen, in verband staat                 

      of daartoe bevorderlijk kan zijn 

             
 

Om deze doelstelling te realiseren in deze huidige tijd zijn de volgende zaken zeker nodig: 

een goede organisatie, voldoende P.R. en communicatie, een ruim aanbod van activiteiten en 

voldoende gemotiveerde vrijwilligers. Het onderhouden van goede contacten met andere 

buurtverenigingen, gemeente en andere organisaties. 
 

Werkgroepen en activiteiten 

Op de website www.deviskom.nl kan kennis worden genomen van de activiteiten die door de 

buurtvereniging in de Visbuurt plaatsvinden. Er is een ruime keus aan activiteiten voor jong en oud 

en voor ieder budget. Door één of meer activiteiten bij te wonen kan ervaren worden waarom 

zoveel mensen de weg naar buurtvereniging De Viskom al hebben weten te vinden. 
De buurtvereniging is het hele jaar actief, naast de wekelijkse activiteiten worden ook extra 

activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Visbuurt Feestweek, voor de jeugd het Jevak-

Bouwdorp, de Nationale burendag en Koningsdag. Alle activiteiten worden gecoördineerd door 

werkgroepen. 

Om de verschillende werkgroepen met hun activiteiten in goede banen te leiden worden er 

afspraken gemaakt met de coördinatoren van de werkgroep en het bestuur om het een en ander te 

realiseren. 
 

De volgende werkgroepen zijn actief binnen buurtvereniging De Viskom: 
 

Sjoelen, deze groep speelt al jaren op een vaste avond in het buurthuis. 
 

Bingo, iedere maandagavond is de volwassenen bingo en iedere donderdagmiddag is er de oudere 

bingo. 
 

Klaverjassen, iedere vrijdagavond spelen de leden hun partijen en dit dan al meer als veertig jaar. 
 

Knutselclub, iedere woensdagmiddag is voor de jeugd. 

http://www.deviskom.nl/


 

Dansles, sinds afgelopen jaar is er iedere dinsdagavond stijldansen en iedere woensdagavond is er 

Salsa dansen. 
Elke dinsdagmiddag is de soos-inloop voor een ieder toegankelijk. 
 

Om reden dat wij maar één zaal tot onze beschikking hebben en er toch schoongemaakt dient te 

worden en regelmatig wat onderhoud moet worden gepleegd zijn hiervoor de dinsdag en 

vrijdagochtend vrij gehouden. 
 

Ook regelmatig zijn er vergaderingen/bijeenkomsten van bestuur en vrijwilligers, in klein comité 

kan dit in de bestuurskamer voor grotere bijeenkomsten word er gekeken of dit overdag kan of op 

een vrije avond. 
 

Tijdens de zomervakantie organiseren wij het Javak-Bouwdorp, de hele week worden er dan door 

90 á 95 kinderen hutten gebouwd op het voetbalveldje naast De Viskom, en worden er activiteiten 

gehouden om de jeugd te vermaken. 
 

Ook tijdens de zomervakantie is er de Visbuurt Feestweek, met Kermis, muziek podia en buurt-

barbecue. 
 

In de decembermaand houden wij een kerstmarkt voor de gehele buurt. 
 

Eenmalige activiteiten zijn; kindercarnaval, Lady's Night, Sinterklaasfeest en Koningsdag viering. 
 

Regelmatig zijn er workshops in het buurthuis. 
 

Naast bovengenoemde min of meer reguliere activiteiten staat het bestuur van De Viskom ook open 

om andere meer ad-hoc activiteiten voor de buurt te organiseren. Indien daarvoor belangstelling 

bestaat kan dat bij ( één van de ) bestuursleden gemeld worden. Zo word het buurthuis open gesteld 

voor de Belangen Vereniging Visbuurt om vergadering wat betreft buurtbelang te houden. 
 

Bestuur 

Het bestuur bestaat minimaal uit vijf en ten hoogste negen personen, die door de algemene 

ledenvergadering worden benoemd  voorzitter, penningmeester, secretaris  en 2 bestuursleden, 

tijdens de algemene ledenvergadering treed steeds 1 functionaris af en kan herkozen worden, 

nieuwe bestuursleden kunnen zich aanmelden om gekozen te worden. 
 

Voorzitter                         dhr. T. van der Kamp 

Penningmeester      mevr. D. Grit/Brondsema 

Secretaris       mevr. H. Kooij 

Algemeen lid        mevr. C. Maas/Brondsema 

Algemeen lid en pr      mevr. A. Zuuring/v.d. Stelt   
 

Financiën 

Onze inkomsten bestaan uit contributie gelden, donateurs, opbrengst activiteiten, bar omzet, 

collectes en soms kleinschalige subsidie, de eventuele winst die overblijft na betaling van alle 

kosten word bestemd voor onderhoud, vervanging van defect of verouderd  materiaal en activiteiten 

beheer. 

Mocht het ervan komen dat de buurtvereniging op houd te bestaan zal het eventueel batig saldo en 

de eigendommen, conform art.22..3  van de statuten, ter beschikking worden gesteld aan andere 

buurtverenigingen in onze gemeente. 
 

 



Vrijwilligers 

Onze vereniging werkt uitsluitend met vrijwilligers en op deze mensen moeten we heel zuinig zijn, 

zij steken geheel belangeloos veel van hun vrije tijd in onze vereniging, er moet persoonlijke 

aandacht aan deze vrijwilligers geschonken worden om ze te behouden en daarnaast aan het 

aantrekken van nieuwe vrijwilligers om het voortbestaan van onze vereniging De Viskom te kunnen 

borgen. De vrijwilligers ondersteunen en begeleiden de activiteiten, hebben bar-buffet dienst, 

onderhouden de website, doen de wekelijkse schoonmaak, beheren de face book pagina, lopen 

collecte´s en delen op gezette tijden flyers rond in de buurt om de activiteiten bekendheid te geven. 

Aan het aantal leden stellen we geen grenzen, zolang we voldoende vrijwilligers hebben en het 

bestuur van de vereniging op verantwoorde wijze besturen kan, uitbreiding van het bestuur kan 

daardoor noodzakelijk zijn om de taken beter te verdelen. 
 

De kascontrolecommissie 

De commissie word door de algemene vergadering gekozen en  controleert de boekhouding en de 

banktegoeden en geeft tijdens de algemene ledenvergadering hun bevindingen weer, deze 

commissie bestaat uit twee leden en ieder jaar is er één lid aftredend en word er een nieuw lid 

gekozen. 
 
 

Korte termijn 
 

Op dit moment is ons buurthuis eigenlijk niet echt rendabel te maken, omdat we maar één zaal tot 

onze beschikking hebben en kleine clubs ook van deze ruimte gebruik maken, uitbreiding is 

wenselijk maar tot op heden niet mogelijk, er zijn gesprekken gaande met de gemeente Den Helder 

om het beheer van het naast ons gelegen kerk gebouwtje in ons beheer te krijgen, als dit doorgaat 

bestaat de mogelijkheid om meer activiteiten te ontplooien en om van onze buurtvereniging en 

buurthuis echt het kloppend hart van de buurt te maken met meer voorzieningen voor de bewoners, 

gedacht word aan; wijk-conciërge, wijk-agent, wijk-zuster spreekuren, meer inloop uren voor 

bewoners, na aanpassing van het gebouw koken met oudere, gezien het feit dat oudere steeds langer 

zelfstandig blijven wonen zullen er ook voor hen meer activiteiten en dagbesteding moeten worden 

georganiseerd, ook zal om die reden er meer vraag zijn om nieuwe vrijwilligers. 
 

Middellange termijn plannen 

 Het kerk gebouwtje bij ons buurthuis te betrekken en meer activiteiten voor jongere en oudere te 

organiseren, in de aanloop hier naar toe zal het nodig zijn dat we financiële ondersteuning krijgen 

van de gemeente om één en ander echt goed te doen slagen, indien er grote aanpassingen moeten 

worden gedaan aan ons huidige gebouw en aan het kerkje zal het bestuur inspanningen moeten 

verrichten om hiervoor gelden te verkrijgen, meer samenwerking en of ondersteuning verkrijgen 

van deskundige organisaties zal zeker nodig zijn. 
 

Op lange termijn 

Het beleid is er op gericht dat we zodanig gehuisvest zijn dat we over voldoende ruimte beschikken 

en dat onze accommodatie geschikt is om alle bewoners een prettig en sfeervol verblijf te 

garanderen, een goede financiële basis hebben, dat we op voldoende vrijwilligers kunnen rekenen 

en een goed en eigentijds activiteiten aanbod kunnen doen aan onze bezoekers, kortom een goed en 

fris buurthuis en een goede en veilige speeltuin buiten. 
 

Samenvatting 

Het bestuur van De Viskom wil goede relaties  onderhouden met de voor ons belangrijke 

organisaties zoals; Jantje Beton, Het Buurtcollectief, Stichting Mee&de Wering, de Nuso, gemeente 

Den Helder en uiteraard met de overige buurtverenigingen  die in onze gemeente actief zijn. 
 
 


