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Verantwoordingsverslag 2020 

 

 

 

4 

Verloren jaar  

In ons verslag over 2019 schreven wij: “In maart 2020 is ook Sporthuis Bunnik 
geconfronteerd met de gevolgen van de coronacrisis. Nu, april 2020, is 
duidelijk dat dit grote financiële gevolgen voor onze organisatie zal hebben. 
Daarnaast zullen veel van onze vaste gebruikers – vrijwilligersorganisaties en 
verenigingen – geraakt worden door de effecten van de overheids-
maatregelen. Vanaf 13 maart hebben wij alle sportcomplexen – inmiddels 
waar mogelijk ook fysiek - en het Dorpshuis Odijk gesloten om verspreiding 
van het virus te voorkomen. Op dit moment is niet te overzien hoe groot de 
gevolgen zullen zijn. Dat is onder meer afhankelijk van de compensatie die vanuit de noodmaatregelen 
wordt toegekend . Daarnaast gaan wij in gesprek met de gemeente Bunnik of en hoe zij de Bunnikse 
initiatieven die wij faciliteren gaan ondersteunen.” 
 
Vandaag weten we dat de gevolgen veel groter waren dan we konden vermoeden. Zonder het 
persoonlijk leed en het verdriet van Nederlanders, inwoners van de provincie Utrecht, de gemeente 
Bunnik en medewerkers van Sporthuis Bunnik tekort te willen doen, raakte de crisis het Sporthuis 
Bunnik ongemeen hard. 
 
Nu blijkt eens te meer dat de maatschappelijke opdracht die onze Stichting heeft om (sport)initiatieven 
te faciliteren en een impuls te geven met een optimale dienstverlening ook een keerzijde heeft. De 
maatschappelijke opdracht leidt namelijk niet tot een buffer voor tegenvallers – en helemaal niet voor 
tegenvallers in deze mate. 
 
Geluk bij een ongeluk of toch… 
In 2019 konden wij melden dat wij per 2020 onze werkzaamheden hadden verbreed met meer inzet 
in de verschillende MFA’s in Bunnik en zelfs één in Houten. Dat betekende dat onze beheerders een 
verbreding van taken en werkzaamheden kregen die in dit lastige jaar heel goed uitpakte; zij bleven 
aan het werk en dat leverde inkomsten op. Het betekende echter ook dat het omzetverlies door die 
inkomsten Sporthuis-breed niet groter was dan 30%, waardoor wij niet in aanmerking komen voor 
loonkostenvergoeding of enige andere bijdrage vanuit het rijk. Neem daarbij de hiervoor geme-
moreerde kleine (lees: maatschappelijke) marges dan heb je het over een ongelukkige samenloop van 
omstandigheden. Dat leidde tot zorgen, maar ook tot creativiteit om de negatieve gevolgen zoveel 
mogelijk te beperken. 
 
Dichterbij 
Toen in juni het sporten weer langzaam opgestart kon worden bleek dat de gemeente hier nog niet 
klaar voor was. Intensief overleg met de burgemeester van Bunnik en daarna het Covidteam van de 
gemeente Bunnik leidde ertoe dat Sporthuis Bunnik naar (sport)verenigingen de leiding nam in de 
voorlichting over en rond de Covidpandemie. Hierdoor konden sportverenigingen in de gemeente 
Bunnik juist heel snel starten. De verenigingen hadden enorm geïnvesteerd in protocollen en de 
bijbehorende maatregelen, den werden daarbij ondersteund door Sporthuis Bunnik. Zo werden  
bijvoorbeeld de voetbal- en volleybalvereniging in Odijk aan elkaar gekoppeld die daardoor op de 
terreinen van de voetballers gezamenlijk en verantwoord terecht konden. De nieuwbrief ‘Sporthuis 
Bunnik in beweging’ werd het informatiebulletin namens gemeente en Sporthuis. In 2020 verschenen 
er daarvoor maar liefst 12 edities! Bijgestaan door de sportambtenaar en de Adviseur openbare orde 
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en veiligheid van de gemeente Bunnik bracht dit Sporthuis Bunnik dichterbij de (sport)verenigingen 
die wij met raad en daad ondersteunden. In woord en daad en soms ook met investeringen en 
praktische middelen konden we samen het bewegen in de gemeente zo goed als mogelijk aan blijven 
bieden. 
 
Ik zag en zie nog steeds de worsteling van onze Buurtsportcoaches en de initiatiefgroep Bunnik 
Beweegt3 om met inachtneming van de maatregelen beweeg- en sportactiviteiten voor de inwoners 
te organiseren; digitaal of op gepaste afstand.  
 
Verwijdering 

Er waren zeker ook een nadelig effecten. Hoe stoer het ook klinkt dat wij als Sporthuis de 
communicatie rond de gevolgen van de pandemie mee inhoud mochten geven; de praktijk bleek 
uiterst veeleisend en legde een enorme verantwoordelijkheid bij onze kleine organisatie die niet 
evenredig bleek. Daarbij bleek en bleef het gebrek aan interactie met het College een grote uitdaging.  

Topteam 

In de zomer, toen het even beter 
ging, presenteerden wij de 
Sociale schijf van vijf. Dat leverde 
veel ontmoetingen en 
gesprekken op waaruit ons 
duidelijk werd dat de gevolgen 
van de pandemie , vooral bij 
alleenstaande ouderen, er flink 
inhakt.  Alleen daarom noemen 
we de schijf een succes. Toen 
sluiting onontkoombaar was 
hebben de medewerkers die 
ervoor zorgen dat Dorpshuis en 
sportcafé draaien het initiatief 
genomen om het terras, de zalen en entree van het Dorpshuis een opknapbeurt te geven. De klusjes 
zijn gedaan, we hebben drie collega’s op de bank en onze trouwe invalkrachten hebben we al ruim een 
jaar niet meer gezien. Samen maken we er het beste van, met ups en downs die we allemaal in deze 
tijd beleven. Maar ook in het vertrouwen dat het moment komt dat we weer mogen doen waar we 
goed in zijn!  
 
Arnold Wagemakers 
Directeur Stichting Sporthuis Bunnik  
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Organisatie 

Het bestuur bestaande uit Ruud van Hilten (voorzitter), Bart Hilhorst (financieel verantwoordelijke) Ad 
Böing (lid) controleert en adviseert de directeur van het Sporthuis. 
 
Op 1 januari 2020 bestond de organisatie van Sporthuis uit: 

 Arnold Wagemakers, directeur, parttime; 

 Esther Klarenbeek, bedrijfsleider, fulltime; 

 Peter Goes, beheerder, technische dienst, fulltime; 

 Chantal Carrière, horeca, parttime; 

 Lonneke Weijers, horeca, parttime; 

 Marcel Miltenburg, beheerder Kersentuin en technische dienst, fulltime; 

 Wil Muts , operationele relatiebeheerder, parttime; 

 Marije Kuenen, horeca, schoonmaak, parttime; 

 Mieke Hilhorst, in opdracht van Bunnik Beweegt3 als buurtsportcoach; 

 Jesper Oele, in opdracht van Bunnik Beweegt3 als buurtsportcoach;  

 Rowie Hardeman , in opdracht van Bunnik Beweegt3 als buurtsportcoach. 
Daarnaast wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van invalkrachten. Dit gebeurt 
voornamelijk in de horeca, wij faciliteren daarvoor de opleiding Sociale hygiëne en BHV.  
Al onze medewerkers hebben een VOG afgegeven.  

AVG 

In 2020 zijn er geen meldingen geweest die in het kader van de AVG-actie behoefden. Ook dit jaar is 
het belang onder de aandacht van de medewerkers gebracht en is onze AVG-verklaring regelmatig 
geactualiseerd. 

Duurzaamheid 

Vanaf de start van het Sporthuis is veel ingezet op duurzaamheid. Kleine en grote stappen die 
gezamenlijk een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheid van onze inzet. 
 
Ons beleid is helder: bij vernieuwingen wegen we extra investeringen af tegen de besparingen. Als 
blijkt dat extra investeringen op termijn terugverdiend kunnen worden door besparingen, dan zetten 
we daarop in.  
Voor Sporthuis Bunnik is duurzaamheid een speerpunt. 
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Sporthuis Bunnik investeert in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat ziet u terug in de 
volgende wapenfeiten: 

 Samenwerking met Reinaerde Vanaf 2013 is een belangrijk onderdeel van het takenpakket van 

Sporthuis Bunnik in uitvoering gelegd bij Reinaerde Groendiensten: het zijn vooral jongeren 

met een Wajong-uitkering die daar werken. Zij doen dat graag buiten en leren er het hoveniers 

vak. Reinaerde geeft hen de kans hun kwaliteiten te ontwikkelen.   

 Bunnik Beweegt3 Het Sporthuis heeft in 2014 meegewerkt om de start van de Buurt-

sportcoaches in Bunnik mogelijk te maken omdat het Sporthuis het belangrijk vindt, dat er 

aandacht wordt gegeven aan sport en bewegen. Sporthuis Bunnik verzorgt in opdracht van de 

stuurgroep het werkgeverschap van de buurtsportcoaches.  

 Hoofdsponsor schoolsport. Het Sporthuis sponsort- in samenwerking met de Buurtsport-

coaches de activiteiten van de Schoolsportcommissie. Ieder jaar organiseert deze commissie 

in samenwerking met Bunnik Beweegt3 verschillende sporttoernooien. 
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Sporthal De Lindenhof 

Onderhoud 

Naast noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden is in 2020 geen extra onderhoud gepleegd. De ‘E-
keuring’ van de elektriciteit leverde enkele noodzakelijke verbetering van de installatie op. Voor 2020 
was de onderhoudspost voor vervanging en reparatie van gymtoestellen en apparaten – zoals 
verwacht – in deze zaal hoog, in de Lindenhof is voor ruim € 5.500 geïnvesteerd. 

Bezetting 

In de eerste twee maanden van 2020 was de bezetting naar verwachting. Door de Covidmaatregelen 
was deze na 13 maart minimaal. 

Schoolonderwijs 

In de verschillende fases van de beperkingen is er beperkt gebruik gemaakt van de accommodatie dan 
weer met, dan weer zonder kleedkamers. 

Verenigingsgebruik 

 Badminton:  badmintonclub KrommeRijnstreek 

 Tafeltennis Stichting Welzijn Ouderen, Stichting Senioren Activiteiten 

 Voetbal  KNVB, Particulieren 

 Volleybal VC Kromme Rijn, Stichting Welzijn Ouderen 

 Taekwondo Stichting Enoch Martial Arts 

 Zaalhockey Phoenix 

 Judo  SV Odijk Judo 

 Basketball Blue Arrows 
 
In 2019 zijn resultaten geboekt in overleg met de verenigingen om de zaal economischer in te zetten. 
Dat leidde ertoe dat de zaal op maandag beter beschikbaar was voor andere sporten, zoals zaalvoetbal. 
Sinds maart 2020 ligt het verenigingsgebruik praktisch stil. Verzoeken van gebruikers om voor buiten 
sporten attributen te mogen gebruiken zijn gehonoreerd.  

 
Diversen 

Er zijn in 2020 geen schoolsporttoernooien gehouden.  
 

Irenezaal 

Onderhoud 

Buiten de reguliere activiteiten (ketel, keuring toestellen en attributen, brandblussers) zijn er in 2020 
geen grote investeringen gedaan. Bij de vervanging van de verlichting in de berging is gekozen voor 
led-verlichting. Voor 2020 was de onderhoudspost voor vervanging en reparatie van gymtoestellen en 
apparaten – zoals verwacht - hoog, in de Irenezaal is voor ruim € 6.000 geïnvesteerd.  
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Bezetting 

Schoolonderwijs 

In de verschillende fases van de beperkingen is er beperkt gebruik gemaakt van de accommodatie dan 
weer met, dan weer zonder kleedkamers. 

Verenigingsgebruik 

 Gymnastiek: Een fitter ik, PS Sport 

 Vechtsport: Taekwondo, Judoschool Ichido 

 Dansen: PS Sport, Studio Moving Stars 

 Volksdansen: Senioren Activiteiten Bunnik 

 Yoga:   Cursusproject Bunnik 

  
Daarnaast is er incidenteel gebruik gemaakt van de zaal door particulieren voor (kinder)feesten. 

Rijnzaal 

Onderhoud 

Naast de reguliere activiteiten (ketel, keuring toestellen en attributen, brandblussers) is in 2020 de 
luifel bij de entree vervangen. De bestaande verlichting is vervangen door LED-verlichting. Ter 
gelegenheid van het jubileum van de Gemzen hebben wij, om voor hen het trainen nog makkelijke te 
maken, een evenwichtsbalkverbreder aangeboden. Ook zijn dit jaar de wandrekken vervangen door 
twee elektrische wandrekken waarmee de zaal ook sporttechnisch weer bij de tijd is. Voor 2020 was 
de onderhoudspost voor vervanging en reparatie van gymtoestellen en apparaten – zoals verwacht – 
ook in deze zaal hoog, in de Rijnzaal is voor ruim € 8.500 geïnvesteerd. 

Bezetting 

Schoolonderwijs 

Bij de toekenning is meer dan voorheen rekening gehouden met de schooltijden en lesblokken. 

Verenigingsgebruik 

 Gymnastiek: Gemzen 

 Tafeltennis: tafeltennisvereniging OTIO 

 Fitness:               Fitness Bunnik 

 Dansen:              Beatz Dance 

 Daarnaast incidenteel gebruik van de zaal door particulieren voor (kinder)feesten. 
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Sportzaal het Kwartier 

Er zijn hier zorgen over onbevoegd gebruik. Wij bezinnen ons op (financieel)proportionele maatregelen 
om dit tegen te gaan.  

Onderhoud 

Voor 2020 was de onderhoudspost voor vervanging en reparatie van gymt toestellen en apparaten 
gematigd, in de het Kwartier is voor ruim € 7.000 geïnvesteerd. 

 

Bezetting  

Schoolonderwijs 

Alleen de Delteykschool maakt voor gymonderwijs gebruik van de zaal. 

Verenigingsgebruik 

 Gymnastiek: Gezond Bewegen, SV Werkhoven, Club 18-80, Stichting Welzijn Ouderen  

 Capoeira: Casca Dura 

 Volleybal: SV Werkhoven Volleybal, Stichting Welzijn Ouderen 

 Turnen:              Turnvereniging Hygiëa 

 Voetbal: Aurora  
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Buitensportcomplexen 
2020 was ook voor de buitensportcomplexen een bijzonder jaar. Na de eerste beperkingen heeft 
Sporthuis Bunnik ervoor gekozen om het jaarlijkse groot (zomer)onderhoud zoveel als mogelijk en 
verantwoord was naar voren te halen. Idee daarachter was dat de complexen dan voor de gebruikers 
beschikbaar zouden zijn – niet gehinderd door zomeronderhoud – op het moment dat sporten weer 
mogelijk zou zijn. Inmiddels weten we dat uiteindelijk de mogelijkheden om te sporten zeer beperkt 
waren. In de praktijk gaat het onderhoud aan de sportgrasvelden gewoon door. Dit kan praktisch niet 
op een lager pitje uitgevoerd worden omdat dan de sporttechnische structuur van grond en gras grote 
schade lijdt wat op termijn hoge kosten voor vervroegde renovaties met zich meebrengt. Ook het 
ogenschijnlijk voordeel, zoals het vervallen van het slidingtrappen (na het weekend speelschade 
weghalen), wordt gemitigeerd door extra inzet om bijvoorbeeld regenwormhoopjes die een veld 
hobbelig maken weg te halen. Normaal gesproken worden die bij het bespelen van het veld 
weggelopen. 
 
In de zomer van 2020 hebben we een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan. Op de drie 
voetbalcomplexen zijn robotmaaiers geplaatst. Uiteindelijk is dit voordeliger, maar daarnaast is het 
maaibeeld veel beter en de kans op rijschade bestaat niet meer. Daarnaast heeft het ook een 
duurzaamheidseffect; er hoeven niet meer wekelijks – en in een aantal zomerweken tweewekelijks - 
tractoren naar en over de complexen te rijden.   

 

Tolhuislaan 
Samen met de gemeente is de bewegwijzering op het park sterk verbeterd. In 2020 heeft Stedin 

verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Over het gehele park heeft dit geleid tot opbrekingen. 

Schade als gevolg van de werkzaamheden aan de sportvelden en het groen is in goed overleg 

Verholpen waarbij Stedin haar (financiële) verantwoordelijkheid heeft genomen. Dankzij regelmatig 

overleg is grote schade uitgebleven, onze inzet om in gesprek te blijven heeft zich zo uitbetaald. 

Daarnaast konden wij de verenigingen, die wel degelijk last hadden van de werkzaamheden, goed op 

de hoogte houden van de voortgang en eventuele – extra – overlast. Op het parkeerterrein van de 

hockeyvereniging heeft Stedin een mobiel kantoor neergezet. De vergoeding die zij hiervoor hebben 

betaald is ingezet bij de hockeyverenging en Bunnik 73 die het meeste last hebben gehad van de 

werkzaamheden.  

Onderhoud 

Het onderhoud beperkte zicht tot het regulier (zomer)onderhoud  

Bunnik ‘73 

 twee grasvoetbalvelden, waarvan één verlicht 

 kunstgrasvoetbalveld 

 kleed- wasaccommodatie 
 
De discussie over vervuiling door de rubberkorrels vanaf het veld, hebben Bunnik 73 en het Sporthuis 
ook bereikt. Beide partijen zijn zich bewust van de verantwoordelijkheid in deze. In oktober 2019 is 
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een onderzoek gestart naar oplossingen. Leek de financiering de grootste belemmering, inmiddels is 
duidelijk dat er nog geen adequate oplossing is om de korrels binnen het veld te houden. Wij kiezen er 
voor om de verbeteringen in fases uit te voeren. Door grotere en betere uitloopmatten beperken we 
de verspreiding grotendeels. Door filters stoppen we de verspreiding via de drainage. Zodra er een 
goede kantafwerking beschikbaar is wordt deze geplaatst, maar het is nog onduidelijk wanneer dat is.  

Niënhof 

 Acht gravelbanen; vier traditioneel en vier onder afschot  

 Twee kunststofbanen 

 Kleed- wasaccommodatie 
 
De gravelbanen worden onderhouden door het Sporthuis. Er waren, ook door het beperkte gebruik 
geen bijzonderheden. De samenwerking met deze actieve vereniging is goed en constructief. We gaan 
samen op in het conflict dat met buurman De Greeff is ontstaan over lichtoverlast van de tennisbanen 
maar ook van de voetbalvelden. Gezamenlijk – en De Greef wordt daarbij juridisch bijgestaan – zoeken 
we naar een oplossing. Feit is dat alle installaties ruim binnen de normen die daarvoor gelden vallen. 

Singelpark 

 Twee wedstrijdvelden 

 Eén kunstgrastrainingsveld  

 Zes kleedkamers 

 Twee scheidsrechter kleedkamers 
Van Singelpark Odijk is voetbalverenging SV Odijk de vaste bespeler. 

Het gebruik van het complex, dat sinds de aanleg van het kunstgrasveld als modern mag worden 
betiteld is in 2020 helaas beperkt gebleven. De vereniging heeft zich enorm ingezet om binnen-
sportverenigingen die zochten naar een buitenaccommodaties te huisvesten en te ondersteunen.  

Onderhoud 

Er is regulier onderhoud uitgevoerd. Het hekwerk nabij het kunstgrasveld moest dit jaar enkele keren 
gerepareerd worden.   

Tennispark Odijk 

 Zes verlichte kunstgrasbanen 

 Kleed- wasaccommodatie 

In 2020 is dit complex beperkt benut door de Covid pandemie.   

Onderhoud 

Er is regulier onderhoud uitgevoerd.  
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Sportpark Hoog Weerdenburg   

 Twee speelvelden 

 Eén wedstrijd trainingsveld 

 Kleed- wasaccommodatie 
 
Het gebruik van het complex, dat – een jaar na de grote renovaties – in topconditie was, is helaas 
beperkt gebleven door de coronaperikelen. Ook in 2020 waren er zorgen over de vele vernielingen 
rond dit complex. Dieptepunt was een actie van ‘trouwe’ leden die een groenstrook hebben vernield 
om het vinden van ballen te vergemakkelijken.  
Het contact met Aurora kan verbeterd worden om te voorkomen dat het wederzijds vertrouwen door 
incidenten geschaad wordt.  
 

Onderhoud 
Het zomeronderhoud aan het hoofdveld, het tweede veld en het trainingsveld is naar tevredenheid 
verlopen.  

Dorpshuis Odijk 

In 2020 stokte de bezetting van het Dorpshuis in maart. Even daarvoor waren kleine veranderingen in 
de Linde gerealiseerd en kreeg het terras van het Dorpshuis een upgrade. De carnavalsactiviteiten 
konden nog gehouden worden (al ging de optocht door extreme weersomstandigheden niet door). 
Niet alleen de (horeca)activiteiten van het Sporthuis, ook de Schans en de Huiskamer van Odijk konden 
door de beperkingen niet verder. Maanden die zijn benut voor extra onderhoud. De horeca-
medewerkers hebben in het najaar het gehele Dorpshuis een nieuwe frisse look gegeven 

Onderhoud 

In 2020 is het interieur van het Dorpshuis, de hal van de Lindenhof en de Linde opgeknapt.  

Schoolsport 

Het Sporthuis sponsort de activiteiten van de Schoolsportcommissie ter hoogte van een bedrag dat 
gelijk is aan de kosten van de personele inzet van het Sporthuis voor de commissie. De activiteiten in 
het kader van de schoolsport worden georganiseerd door de buurtsportcoaches die het beste in staat 
blijken om scholen en verenigingen bij elkaar te brengen om tot succesvolle sportevenementen te 
komen. Sinds 2016 verzorgt het Sporthuis de verhuur van sport- en spelattributen. Op de website van 
het Sporthuis kan men zien welke attributen te huur zijn.  

Bunnik Beweegt3 

Als een van de initiatiefnemers van Bunnik Beweegt3 is het Sporthuis trots en enthousiast over de 
resultaten van de drie buurtsportcoaches die in de gemeente actief zijn. Het belang voor het Sporthuis 
zit in het feit dat zij gebruik maken van de accommodaties om activiteiten te houden. Daarnaast 
leveren zij een bijdrage aan een gezond verenigingsklimaat, waarmee wij hopen dat (kader)werving 
een positieve invloed heeft op het bestaansrecht van veel verenigingen. Bunnik Beweegt3 geeft ieder 
jaar een uitgebreid jaarverslag uit van hun activiteiten.  
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MFA de Kersentuin, Bunnik 

Sinds 2013 is Sporthuis voor een groot deel verantwoordelijk voor het beheer van MFA De Kersentuin 
in Bunnik. Met de beheerstichting zijn afspraken tot en met 2024 gemaakt.  

MFA het Kwartier,  Werkhoven 

Vanaf 1 september 2017 is Sporthuis Bunnik de facilitair partner van de beheerstichting van MFA het 
Kwartier in Werkhoven. Met een beperkte inzet nemen wij de verantwoordelijkheid voor kleine 
onderhoudsklussen, signaleren wij gebreken, doen de brandpreventiecontroles en coördineren het 
regulier onderhoud. De inzet is sinds 1 augustus 2019 uitgebreid naar 8 uur per week, daarnaast 
worden wij op regiebasis ingezet voor de begeleiding van planmatig onderhoud. Hiervoor wordt 
Sporthuis Bunnik structureel twee uur per week ingezet. De afspraken gelden tot en met 2024.  

MFA Het Palet, Odijk 

Voor onze inzet in het Palet hebben wij dezelfde afspraken gemaakt als bij het Kwartier, deze zijn op 
1 januari 2020 ingegaan.   

MFA Limes, Houten 

In 2019 zijn gesprekken gestart voor beheerondersteuning van een MFA in Houten. Die hebben ertoe 
geleid dat wij daar per 1 januari 2020 aan de slag zijn gegaan en naast operationeel beheer ook 
contractmanagement uitvoeren. Dit is een overeenkomst voor een jaar met een optie voor 4 jaar die 
eind 2020 is gelicht.  
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Van het bestuur 

Wat moeten wij als bestuur nog toevoegen aan dit verslag?  
 
In onze beschouwing in het verslag over 2020 eindigde ik met: ‘Sporthuis Bunnik doet inmiddels veel 
meer (dan alleen sport). Dat is belangrijk om onze intensieve dienstverlening waar te kunnen blijven 
maken. Dankzij die verbreding hebben we voldoende omvang om inderdaad 24/7 voor onze klanten 
klaar te staan. Dat het gelukt is om de dienstverlening in MFA’s uit te breiden (zelfs naar Houten toe) 
is een groot compliment aan de werkorganisatie waard.’ 
 
Voor 2020 maakte dát voor ons Sporthuis het verschil! Door deze verbreding van activiteiten kon een 
groot deel van onze organisatie gewoon aan het werk blijven. En, ondanks het feit dat wij niet 
aanmerking komen voor vergoedingen vanuit het rijk, is afslanking van onze organisatie niet aan de 
orde geweest. 
 
In tegenstelling tot wat Arnold Wagemakers in zijn inleiding stelt, vind ik 2020 juist geen verloren jaar. 
Hij doet zijn organisatie en zichzelf daarmee tekort.  
 
In 2020 heeft Sporthuis Bunnik zich faciliterender en flexibeler getoond dan ooit. Een goed voorbeeld 
is de huisartsenpost die vanaf 24 maart zetelde in het Dorpshuis Odijk. Dit is in slechts één weekend 
gerealiseerd: drie dagen na de aanvraag ‘stond’ er een volwaardige huisartsenpost voor de inwoners 
van de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede. Met alle sportverenigingen werd snel geschakeld om 
het sporten ndanks alle beperkingen toch door te kunnen laten gaan. Accommodaties werden binnen 
de kortste keren coronaproof gemaakt met bewegwijzering, looproutes, handgels en dergelijke. 
Binnensportverenigingen konden buiten gebruik maken van de noodzakelijke sportattributen. In de 
zomer waren er rond het Dorpshuis nog activiteiten in het kader van ’de Sociale schijf van vijf’. Met 
sportverenigingen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de sportcomplexen Tolhuislaan, 
Singelpark en Hoog Weerdenburg door binnensportverenigingen. De nieuwsbrief van Sporthuis Bunnik 
werd mede coronanieuws-bulletin van de gemeente Bunnik. Sporthuis Bunnik coördineerde de 
protocollen van alle verenigingen. Daarmee liet (en nu in 2021 met het faciliteren van de 
inentingscampagne: laat) Sporthuis Bunnik zien middenin de maatschappij te staan. Het Sporthuis 
vervult daarmee een belangrijke rol in de weerbaarheid van de participatiemaatschappij die Bunnik zo 
nadrukkelijk nastreeft.  
 
In 2021 ligt de uitdaging voor ons om samen met gemeente, (sport)verenigingen, scholen en natuurlijk 
onze buurtsportcoaches toe te werken naar een nieuw normaal.  
 
Ruud van Hilten,  
Voorzitter, April 2021 
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