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Lunchroom

 Open op di t/m vr voor buurtbewoners en flexwerkers. 

 Gratis koffie-inloop op woensdagochtend

 Horecateam verzorgde lunch, high tea, borrelhapjes, diner op 
verzoek. Organisaties maakten hier in toenemende mate gebruik 
van, vooral in combinatie met vergaderingen.

 Prijsbeleid en consumptietarieven vastgesteld (zie website)

 Barvrijwilligers haalden certificaat Instructie Verantwoord Alcohol 
Schenken

 Groeiende drukte voor horecateam. Dreigende overbelasting.
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Atelier

 Opgeruimd en opgeknapt tot sfeervolle ruimte voor - steeds 
meer – ontmoetingsactiviteiten.

 Eind 2016:  ‘Vaste’ activiteiten: 3d kaarten maken, voorlezen voor 
ouders en peuters, kinderknutselclub, biljarten, open 
schildersatelier, bibliotheek, darten.

 Aantal deelnemers uit de buurt blijft achter bij verwachtingen.

 Moeilijk om vrijwilligers te vinden die activiteiten zelfstandig 
kunnen en willen organiseren.
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Vergaderruimte

 Goed gevonden en gebruikt door organisaties. Waardering voor 
prettige en informele sfeer. Klanten die geweest zijn komen terug. 

 Verhuur en vergaderarrangementen bleken goede bron van 
inkomsten. 

Schaakclub vaste wekelijkse huurder, afscheid genomen van 
Resto van Harte als huurder

 Verhuurbeleid vastgesteld. (zie website)

 Toenemende vraag van particulieren. 
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Tuin

 Grote opbrengst in groente en fruit! Meer dan keuken en 
vrijwilligers kunnen verwerken.

 Zo mooi om te zien, dat er zelfs fotoshoots plaats gevonden 
hebben.

 Schooltuinen aan achterkant gebouw ontwikkeld, 
samenwerkingsproject met school gestart.

Samenwerking met zorgboerderij

Opdracht voor verzorgen hanging baskets in winkelcentrum
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Organisatie
In de loop van 2016:

• Meer structuur, meer beleid

• Meer vrijwilligers

• 2 nieuwe bestuursleden

• Werkleerbedrijf geworden

• Participanten & stagiaires

• Vrijwilligersbeleid en gedragscode

vastgesteld (zie website)

• In nov. vacature voor 
vrijwilligerscoördinator vervuld.

• Vacatures -> vooral behoefte aan 
ondernemende, zelfstandige 
vrijwilligers, bestuursleden, 
communicatiemensen.
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Public relations

 Communicatie-activiteiten geïntensiveerd.

 Juli 2016: website in de lucht.

 A.d.h.v. medialijst zijn we actiever naar buiten gaan 
communiceren via alle media.

 Het vinden van vrijwilligers voor het communicatie-team bleek 
moeilijk.

 Externe contacten met diverse instellingen en organisaties in 
wijk / stad. Positief imago.
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Financiën

 Bijdragen van * OranjeFonds, *Stichting DOEN, * LSA,                
* Wijkwensen (gemeente Dordrecht) en diverse sponsors

 Eigen verdiensten uit opbrengst huur, horeca, opdrachten   
tuinploeg. 

 2016 afgesloten met positief resultaat

 Meer inzicht? Vraag financieel jaarverslag.
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www.crabbehoeve.nl

info@crabbehoeve.nl

078-7633082

Wilt u toelichting op dit Jaarverslag?

Mail dan secretaris@crabbehoeve.nl

http://www.crabbehoeve.nl/
mailto:info@crabbehoeve.nl
mailto:secretaris@crabbehoeve.nl

