
JAARVERSLAG 2019 STICHTING BUURTHUIS DE KADE

Algemeen
Per 1 januari 2019 heeft de Stichting Buurthuis de Kade formeel het beheer van buurthuis de

Kade overgenomen van Stichting Kwadraad 
Maatschappelijk Werk. Praktisch gezien verliep de 
overname geleidelijk: taken werden in de loop van 
het jaar overgeheveld en de Stichting bleef voor de 
huur van het gebouw onderhuurder van Kwadraad. 

Het bestuur heeft dientengevolge regelmatig overleg gevoerd met Kwadraad. Ook met de 
gemeente is diverse malen contact geweest over bestuurlijke zaken. Daarom moet 2019 
worden gezien als een overgangsjaar. Dat gold zeker voor de Stichting: weliswaar kon deels 
worden voortgebouwd op de werkzaamheden van Kwadraad, maar in praktische zin moest 
een groot deel van de organisatie van de grond af aan worden opgebouwd.

De Stichting zelf is al medio 2018 opgericht en het bestuur was eind 2018 met 8 leden 
ingevuld. De diverse functies waren deels ook toebedeeld. Per 1 maart 2019 is een negende 
lid toegevoegd die tevens de secretarisfunctie heeft overgenomen. Voorzitter, secretaris en 
penningmeester zijn in de loop van het jaar gaan fungeren als Dagelijks Bestuur (DB) met 
meestal toevoeging van het bestuurslid dat de reserveringen van de ruimtes voor zijn 
rekening neemt. De vergaderfrequentie van het DB kwam uiteindelijk neer op eenmaal per 
maand en van het voltallige bestuur eenmaal in de twee maanden. 

Activiteiten
In de loop van het jaar heeft het DB in goed overleg met Kwadraad zelf de diverse voor 
beheer van het pand benodigde contracten voor energie, water, afval en verzekeringen 
afgesloten. Daarnaast werd het DB geconfronteerd met een breed spectrum aan te regelen 
activiteiten. Dit varieerde onder meer van het opstellen van een format voor het met de 
gebruikersgroepen af te sluiten huurcontract, het informatie verkrijgen over de kadastrale 
grens van het buurthuis, het laten aanpassen van de verkeersdrempel bij de toegang tot het 
pand, tot het doen verwijderen van een ongewenste langparkeerder. Meer ingrijpend maar 
passend bij een nieuwe start was de Opruimdag die in juni werd georganiseerd: het 
buurthuis bleek een verzamelplaats voor spullen die door diverse groepen in de loop van de 
afgelopen 30-40 jaar waren achtergelaten. Een ander ingrijpende verandering was invoering 
van het door Kwadraad nog geschonken elektronisch sleutelsysteem: in tegenstelling tot het 
verleden met een wijdverbreid bezit van sleutels voor toegang van het gebouw heeft de 
Stichting nu zelf de controle over de toegang. Hiermee is de veiligheid van het gebouw en 
die van de gebruikersgroepen toegenomen.

Voor een deel van de activiteiten is het DB zelf en met hulp van overige bestuursleden aan 
de slag gegaan. Zo is met het oog op duurzaamheid in eigen beheer al een deel van de TL-
buizen door LED-licht vervangen. Ook is een website opgezet en een logo ontworpen. Van 
belang is dat met dit zelf doen ook een flinke kostenbesparing is bereikt. Het bestuur bestaat
immers uit onbetaalde vrijwilligers, gerekruteerd uit de gebruikersgroepen. Daarnaast doet 
het bestuur bij gelegenheid ook een beroep op overige vrijwilligers uit de gebruikersgroepen
voor een steuntje in de rug. Zo is  er een commissie die de inkoop van de bar regelt. Ook 
voor het onderhoud kan een beroep op vrijwilligers worden gedaan. Zo is – deels met 



symbolische vergoeding –  de Hoekzaal opgeknapt en heeft de Grote Zaal een beurt gehad 
met onder meer complete vervanging van de spiegelwand.

Gebruikers
Teneinde haar taak goed uit te kunnen voeren is het van groot belang dat het bestuur een 
vinger aan de pols houdt met de gebruikersgroepen. Met het oog daarop  is in december 
2019 een gebruikersoverleg georganiseerd. Inzet van vrijwilligers is voor instandhouding van 
het buurthuis van levensbelang. Daarom is in het eerdergenoemde contract voor 
gebruikersgroepen een bepaling opgenomen, waarin wordt gevraagd of men bereid is 
desgevraagd vrijwilligerswerk in het buurthuis te verrichten. Indien daar afwijzend op wordt 
geantwoord, kan bij verhuur een kostendekkend tarief in plaats van het maatschappelijk 
tarief worden toegepast. Dit maatschappelijk tarief geldt voor de meeste gebruikersgroepen.
Kernactiviteit van buurthuis is immers het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek. 
Terugkijkend op 2019 is onderdak gegeven aan een groot aantal  in samenstelling en 
activiteit gevarieerde gebruikersgroepen.

Reguliere gebruikers
In het buurthuis begon de week op maandagmorgen met de naaicursus van de Doenya 
vrouwen (een organisatie gericht op de bevordering van de emancipatie van vrouwen met 
een migrantenachtergrond). Deze dames kwamen drie ochtenden bijeen (op maandag en 
vrijdag een naaicursus, op de dinsdagochtend een kapperscursus). Meestal waren zo’n 10 tot
15 vrouwen hierbij betrokken. Vervolgens
was er de Seniorengym voor ouderen uit de
buurt. Op de maandag-, dinsdag-, donderdag-
en vrijdagmiddag was er biljarten door de 
biljartverenigingen De Kade en ’t Wiel 80, die
beide met resp. 2 en 3 teams meespeelden in
de Recreanten Biljartcompetitie Gouda voor
55+. Daardoor waren er dikwijls ruim 20 man
in de biljartzaal aanwezig. Verder was er op
woensdagmiddag en -avond de Biljartinloop,
waarbij eenieder vrij is om te komen spelen.
Ook was er dan in de vroege avond de Techniekles 8+ voor kinderen uit de buurt, terwijl  
men later op de  avond kon genieten van het repeteren van muziekband Gouda Express.

De maandagavond was de oefenavond van het koor De Kadeklinkers met zo’n 25 leden. Op 
de dinsdagmiddag was er bovendien een Aquarelcursus, waaraan zo’n 10 tot 15 dames 
meededen, Op de woensdagmiddag werd er ook geklaverjast door zo’n 15 tot 20 mannen en
vrouwen uit de buurt), terwijl er dan bovendien activiteiten waren voor ca. 10 kinderen van 
gescheiden ouders. Op de donderdagavond werd er ook geklaverjast door zo’n 20 mannen 
en vrouwen, terwijl op dinsdagavond werd geoefend door de muziekband Reset. Op de 
vrijdagavond werd er nog Salsa dansles gegeven voor gevorderden en beginners. Op 
zondagmiddag vond het Linedance gebeuren plaats. Eens in de twee weken was Veron 
aanwezig Vereniging Experimenteel Onderzoek Nederland afdeling Gouda (radio amateurs).



Overige gebruikers
Incidentele gebruikers, van het gebouw  vormden onder meer de Kledingbeurzen (met veel 
bezoekers uit de buurt), plus wat kleinere organisaties zoals VvE Panoramaflat en Boelekade.
Ook werd ruimte aan de gemeente verhuurd zoals tijdens de Europese verkiezingen op 23 
mei en voor voorlichtingsbijeenkomsten. Overigens zijn sommige verzoeken tot gebruik van 
ruimte afgewezen, daar uitgangspunt voor verhuur is dat er sprake moet zijn van een 
maatschappelijke of culturele invalshoek.

Betrokkenheid Kadebuurt
Een speciale categorie gebruikers vormen de kwetsbare groepen die om-niet gebruik van het
buurthuis kunnen maken. Daarbij gaat het speciaal om betrokkenen uit de Kadebuurt. Zo 
vond in de laatste week van augustus de jaarlijkse Huttenbouw-week plaats voor zo’n 50 
kinderen uit de buurt. Tijdens deze week was het gebouw voor de andere gebruikers 

verboden terrein. Op zaterdag 30 november werd door het 
Wijkteam Halloween georganiseerd voor de buurtkinderen. Het 
Sinterklaasfeest voor ca. 75 kinderen uit de buurt  op zaterdag   
7 december werd georganiseerd met de medewerking van 40 
vrijwilligers (waaronder een muziekkorps met 20 zwarte pieten).

Tenslotte dienen twee speciale activiteiten te worden vermeld, 
waarvoor uitgebreid in de Kadebuur was geflyerd en de nodige 
contacten met de lokale pers hadden plaatsgevonden. Op 
zaterdag 22 juni werd een Open Dag georganiseerd met 
optredens van Reset, Salsa Dancing en Linedance, alsmede met 
demonstraties van Veron, Doenya vrouwen, Biljarten en 
Techniek 8+. Ondanks het aangename weer vielen de 

bezoekersaantallen wat tegen, mogelijk ook vanwege diverse andere activiteiten in de stad 
die dag. Op zaterdagavond 14 december vond in de net gerenoveerde Grote Zaal  het 
Kadebuurfeest plaats  met optredens van De Kadeklinkers en Reset, hetgeen een opkomst 
van rond de 100 personen opleverde. 
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