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INVENTARISATIE VAN DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS BUURT- 

EN WIJKCENTRA GRONINGEN 

Een onderzoek van het BBOG in samenwerking met Groninger Dorpen naar hoe de 

accommodaties ervoor staan en welke zorgen en vragen er leven. Mei 2020. 
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Inleiding 
 

De vereniging Buurtcentra Besturen Overleg Groningen (BBOG) heeft Groninger Dorpen gevraagd om 

door middel van een enquête de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus te 

inventariseren voor haar leden bestaande uit wijkcentra, buurthuizen en dorpshuizen. Groninger 

Dorpen heeft vervolgens de enquête uitgezet.  

 

In totaal zijn er 18 (van de 19) accommodaties die de enquête hebben ingevuld. Van deze 18 

accommodaties hebben 16 aangegeven dat zij geen bezwaar hebben dat hun antwoorden worden 

gedeeld. Twee organisaties hebben aangegeven dat zij niet willen dat hun antwoorden worden 

gedeeld met anderen. In dit verslag worden de gegeven antwoorden regelmatig geciteerd waarbij ook 

de naam van de organisatie wordt genoemd. De twee organisaties die hebben aangegeven dat zij niet 

willen dat hun antwoorden worden gedeeld zullen niet geciteerd worden en zullen ook niet worden 

genoemd. Voor de anonieme meerkeuzevragen zullen de antwoorden van deze twee organisaties wel 

worden meegenomen.  

 

In de bijlage zijn acht vragen uitgewerkt in tabellen. In het rapport zal een enkele keer verwezen 

worden naar een tabel in de bijlage. Verder dienen deze tabellen als extra informatie die door de lezer 

kan worden geraadpleegd. Tabellen 1 tot en met 6 geven de antwoorden op de meerkeuzevragen 

weer. Er is een ‘1’ gezet onder de antwoorden die de accommodaties hebben gegeven op de 

meerkeuzevragen.   

 

De volgende accommodaties hebben de enquête ingevuld: 

De Wende, Het Floreshuis, Het Heerdenhoes, Buurtcentrum Hunzeborgh, Buurtcentrum Oranjewijk, 

Poortershoes, Sonde 2000, Buurtcentrum Stadspark, TuinPad, Dorpshuis De Bongerd, Dorpshuis De 

Tiehof, ’t Vinkhuys, MFC De Weijert, De Berk, De Schakel, Het Dok, Trefpunt en MFC Engelbert. 
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Rapport 
 

1. De gevolgen van de coronacrisis voor de exploitatie van accommodaties 
 

Bij de vraag welke gevolgen de coronamaatregelen hebben voor de exploitatie van de accommodaties, 

geven negen organisaties aan (50% blauwe categorie in figuur 1) dat de maatregelen leiden tot een 

financieel tekort, maar dat zij op dit moment de financiële gevolgen kunnen opvangen. Acht 

accommodaties (44% rode categorie in figuur 1) geven aan dat de maatregelen leiden tot een tekort 

en dat zij het tekort niet kunnen opvangen. Er is één organisatie die schrijft weinig tot geen financiële 

gevolgen van de maatregelen te ondervinden.  

Bijna alle buurtcentra geven aan dat zij door de coronamaatregelen een tekort hebben (blauwe en 

rode categorieën in figuur 1). Wanneer de organisaties gevraagd wordt om een schatting te maken van 

welk percentage van de jaaromzet deze gemiste inkomsten vormen dan zijn er verschillen onder de 

organisaties. Gemiddeld schatten de buurtcentra dat de gemiste inkomsten ongeveer 22% van de 

jaaromzet vormen, maar de verschillen zijn groot. Zo geeft Buurtcentrum Stadspark in de enquête aan 

dat men denkt dat de gemiste inkomsten ongeveer 5% van de jaaromzet vormen. Aan de andere kant 

Figuur 1. Het aandeel van de accommodaties dat aangeeft op de volgende manieren de financiële gevolgen van de 
maatregelen rondom het coronavirus te ondervinden.  

6%

50%

44%

Welke gevolgen heeft dat voor de exploitatie van jullie 
accommodatie? Kunnen jullie de financiële gevolgen 

opvangen?

Weinig tot niets. Een tekort, maar wij kunnen dit opvangen. Een tekort dat wij niet kunnen opvangen.
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schat Buurtcentrum de Wende dat de gemiste inkomsten wel 35% van de jaaromzet vormen (zie tabel 

7 in de bijlage).  

 

Bij de vraag welk bedrag aan omzet de accommodaties verwachten mis te lopen in de periode vanaf 

15 maart tot nu, wisselen de antwoorden. 17 van de 18 organisaties hebben in de enquête een 

schatting gegeven. Het laagste bedrag dat bij deze vraag is ingevuld is 1.700 euro en het hoogste is 

25.000 euro. De verschillen tussen de accommodaties zijn groot. Gemiddeld geven de 17 organisaties 

aan dat zij verwachten 10.335 euro mis te lopen aan omzet. De mediaan is 8.000 euro. De acht 

accommodaties onder deze 8.000 euro schatten minimaal 1.700 en  maximaal 5.000 euro aan omzet 

te verliezen. De acht organisaties boven de 8.000 euro schatten minimaal 11.000 en maximaal 25.000 

euro aan omzet te verliezen (zie tabel 8 in de bijlage). 
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2. Genomen maatregelen om kosten terug te draaien 
 

15 van de 18 accommodaties hebben aangegeven dat zij  maatregelen hebben genomen  om de kosten 

te laten dalen (83% in figuur 2).  

Hieronder worden een aantal voorbeelden getoond over hoe de organisaties de kosten proberen te 

beperken: 

 

“Contracten nagelopen en zo mogelijk aangepast. Verwarming laag.” 

(MFC ’t Vinkhuys) 

 

“We hebben geprobeerd om invloed uit te oefenen op de vaste kosten. In de praktijk was dit 

lastig omdat je te maken hebt met vaste contracten die niet tijdelijk opzegbaar zijn. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor gas, water, elektra, telefonie en internet etc. En ook al zou dat mogelijk zijn, 

in het geval van Sonde 2000 is het erg lastig om hier wat mee te doen, omdat deze nog steeds 

deel uitmaken van de totale energiekosten van de Vensterschool. Er zijn geen 

elektriciteitsmeters o.i.d., waarmee we ons eigen gebruik kunnen vaststellen, geen afsluiters 

om Sonde 2000 apart af te koppelen. Daar komt nog bij dat er ook nog eens twee andere 

organisaties zijn die van ons complex gebruik maken. Verder: - De leesmappen en kranten zijn 

17%

83%

Hebben jullie maatregelen genomen om de kosten terug te 
draaien in de afgelopen maanden?

Nee. Ja, namelijk:

Figuur 2. Het percentage van de accommodaties dat aangeeft maatregelen te hebben ondernomen om de kosten de 
afgelopen maanden terug te draaien.  
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voorlopig stopgezet en het is nu afwachten of hiervoor compensatie komt. - Docenten werden 

niet uitbetaald die geen online cursussen gaven en betaalde deelnemersvergoeding zijn 

omgezet in een tegoed voor het volgend seizoen. - Alle onnodige apparaten zijn uitgezet, zoals 

computers. Aan de ene kant heb je te maken met vaste kosten waar we als buurtcentra bijna 

geen invloed op hebben. Maar aan de andere kant is het ook zo dat als je geen 

activiteiten/cursussen hebt, een aantal van je vaste kosten (gas, water, elektra) lager zijn en je 

bijna geen variabele kosten maakt. Echter door de CORONA is de schoonmaak heel erg intensief 

geworden. En dit  vraagt om een heel andere manier van schoonmaken als de reguliere vorm. 

Denk aan schoonmaak frequentie, schoonmaak spullen: handschoenen, mondkapjes, 

desinfecteergeld etc. De schoonmaakkosten zullen enorm stijgen, helemaal als we weer 

inbedrijfstelling mogen. Om de variabele kosten terug te draaien was geen probleem, 

aangezien er geen kantoorpersoneel, activiteiten en bezoekers zijn, maak je deze kosten niet. 

Denk daarbij aan printkosten, posters, flyers, kantoorartikelen etc.” 

(Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk) 

 

“We hebben de kachels en andere apparaten zoveel mogelijk uitgezet. Leveringen van 

materiaal voor sanitair stopgezet, ophaalservice afval gestopt.” 

(Stichting Floreshuis) 

 

“Verwarming en koelingen lager of uitgezet.” 

(Stichting MFC Engelbert) 

 

“Inkoop stopgezet en geplande uitgaven aan grotere activiteiten als vrijwilligersavond, 

zomerprogramma en bijdrage aan wijkfeest gaan niet door.” 

(Buurtcentrum Stadspark) 

 

Uit de antwoorden blijkt dat verschillende activiteiten zijn stopgezet om kosten te besparen. Daarnaast 

geven ook een aantal organisaties aan dat zij om huurverlaging hebben gevraagd. Ook geven drie 

organisaties aan dat zij rijksregelingen zoals de TOGZ en de NOW hebben aangevraagd  voor financiële 

ondersteuning. Zoals Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk aangeeft is het niet altijd 

makkelijk om kosten te verlagen omdat je te maken hebt met vaste contracten die je niet zomaar kunt 

opzeggen.  
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3. Andere problemen dan financieel  
 

Naast financiële problemen lopen de accommodaties ook tegen andere problemen aan. Hieronder een 

korte bloemlezing  betreffende andere problemen waar buurtcentra tegen aanlopen: 

 

“Wij kunnen naast alle opgeschorte activiteiten een andere belangrijke functie, nl. die van de 

huiskamer van de buurt, op dit moment niet vervullen. Wij horen dat buurtbewoners het 

buurthuis missen en met name alle activiteiten. Vooral dingen samendoen versterkt de binding 

in de buurt. Voor de vrijwilligers zijn wij een belangrijk rustpunt in de week; wij geven structuur 

en fungeren ook als opstapje naar betaald werk. De vrijwilligers zitten nu thuis. We houden 

contact, maar merken dat men het Poortershoes mist.” 

(Poortershoes) 

 

“Het bereiken van buurtbewoners en bezoekers is lastig wanneer je zoveel mogelijk thuis moet 

blijven. Met name onze bezoekers die niets / niet veel met computers en social media hebben. 

Verder is er weinig tot geen communicatie/samenwerking met andere sociale organisaties in 

de wijken. Het CJG heeft 1 keer contact met ons opgezocht. En wij hebben de Wij-manager 

geprobeerd te bellen, maar tevergeefs. Activiteiten in Selwerd zien we per toeval op social 

media en Buurtcentrum Sonde 2000 wordt daar totaal niet bij betrokken. Je weet ook niet wie 

je in deze tijd moet hebben. Iedereen is met zijn/haar eigen opdracht/organisatie bezig 

waardoor het op eigen initiatief contact zoeken met andere organisaties laag op de 

prioriteitenlijst staan. In dit kader had de gemeente wellicht hier de trekker van kunnen zijn.” 

(Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk) 

 

“Voorraad bederft. Waterleidingen moeten doorgespoeld worden ivm legionella, geen 

probleem, maar moet wel wekelijks gebeuren.” 

(Dorpshuis Woltersum) 

 

De verschillende accommodaties lopen tegen allerlei problemen aan. We zien regelmatig in de 

enquête terugkomen dat de buurtcentra hun sociale functie niet goed kunnen uitvoeren doordat alle 

activiteiten zijn stopgezet. Daarnaast, zoals Dorpshuis Woltersum aangeeft, lopen de accommodaties 

ook tegen praktische problemen aan, zoals het bederven van de voorraad.  
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Ook verwachten enkele organisaties problemen als zij weer open gaan op 1 juni. Wijkcentrum Selwerd 

De Berk schrijft: “Onze ruimte is te klein voor de anderhalve-meter-samenleving”. Daar stippen zij een 

goed punt aan, namelijk dat het in kleinere buurtcentra lastig is om anderhalve meter afstand te 

houden. 
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4. Genomen initiatieven om anderen te helpen 
 

47% van de organisaties hebben in de enquête aangegeven dat zij de afgelopen maanden, ondanks de 

gedwongen sluiting, initiatieven hebben ontplooid om andere mensen en organisaties te helpen in 

deze coronatijd (blauwe categorie figuur 3). Daar komt bij dat 11% aangeeft anderen te kunnen helpen 

met hun kennis en expertise (gele categorie in figuur 3). 10% geeft aan geen tijd en/of mogelijkheid te 

hebben om anderen te helpen. Voor 32% is deze vraag niet van toepassing. 

 

Van de accommodaties die hebben aangegeven dat zij initiatief hebben ondernomen om anderen te 

helpen volgt hieronder een aantal voorbeelden: 

 

“We hebben 1 van onze zalen ter beschikking gesteld aan de doktersdienst Groningen voor de 

uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen aan hun artsen. Verder hebben we gekeken of 

we online contact konden onderhouden met onze bezoekers. Mogelijkheden hiervoor bleken 

beperkt.” 

(Buurtcentrum de Wende) 

 

32%

10%

11%

47%

Hebben jullie de afgelopen maanden initiatief genomen om 
andere mensen of organisaties te helpen in deze moeilijke 

tijd? Zo ja, welke?

Niet van toepassing.

We hebben geen tijd en/of
mogelijkheid om anderen te helpen.

We hebben tijd om anderen te helpen
met onze kennis en expertise.

Wij hebben de volgende initiatieven
genomen, namelijk:

Figuur 3. Het percentage van de accommodaties dat aangeeft of ze initiatieven hebben ondernomen om andere mensen of 
organisaties te helpen 
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“De Berk is momenteel in gebruik bij huisartsenpraktijk Selwerd en de aanpalende apotheek. 

Daar beide organisaties in Zorgcentrum de Es geen 'praktijk'' konden houden.” 

(Wijkcentrum Selwerd De Berk) 

 

“Wij hebben binnen twee weken na de sluiting een maaltijdservice opgetuigd. Verse maaltijden 

voor een vriendelijke prijs, in principe afhalen, maar voor ouderen en kwetsbaren worden de 

maaltijden bezorgd.” 

(Poortershoes) 

 

 

“Ons huiswerkinstituut levert de ondersteuning online. Vooral kinderen uit kwetsbare gezinnen 

worden geholpen. Zowel PO als VO. Aantal leerlingen > 70. Aantal groeit nog iedere dag. E.e.a. 

in overleg met de scholen en de gemeente.” 

(MFC ’t Vinkhuys) 

 

Zoals de antwoorden hierboven laten zien zijn de initiatieven die buurtcentra hebben ontplooid zeer 

divers. Het Poortershoes schrijft in de enquête dat zij een maaltijdenservice zijn begonnen. Er zijn nog 

twee organisaties die een maaltijdenservice of een andere bezorgdienst, zoals een 

boodschappenservice, zijn gestart. Ook blijkt uit de antwoorden hierboven dat twee organisaties hun 

ruimtes beschikbaar hebben gesteld voor medische zorg. 
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5. Heropening 1 juni 
 

Eerder is al genoemd dat enkele organisaties nadenken over hoe zij weer vanaf 1 juni open kunnen. 

Negen accommodaties geven aan dat zij vanaf 1 juni weer activiteiten gaan organiseren, de negen 

anderen geven aan dat zij nog geen activiteiten gaan organiseren (zie figuur 4). Dit laatste betekent 

echter niet dat deze accommodaties de deuren niet openen vanaf 1 juni. Navraag leert dat een aantal 

van hen de ruimte al wel weer beschikbaar stelt voor vaste gebruikers en activiteiten die haalbaar zijn 

binnen de richtlijnen van het RIVM. 

 

Elf van de achttien accommodaties geeft in de enquête aan dat het duidelijk is onder welke 

omstandigheden zij weer open kunnen. Maar er zijn ook zeven organisaties die zeggen dat het niet 

duidelijk is  onder welke omstandigheden zij open kunnen gaan. Hieronder worden een aantal 

antwoorden geciteerd die de onduidelijkheid voor de accommodaties goed weergeeft: 

 

“Er blijven teveel onduidelijkheden, bijvoorbeeld: welke groepen/activiteiten mogen weer 

beginnen. De maatregelen die door het RIVM zijn vastgesteld zijn wat ons betreft duidelijk. 

Daarbij blijft het werken vanaf 1 juni voor elk organisatie/locatie maatwerk. Dus hoe hiermee 

om te gaan is nog een grote vraagteken. Wij gaan het in ieder geval stap voor stap doen en 

deze stapjes monitoren/evalueren voordat wij naar de volgende stap gaan zoals het toestaan 

50%50%

Zijn jullie van plan om vanaf 1 juni weer activiteiten te 
organiseren?

Ja. Nee.

Figuur 4. Het percentage van de accommodaties dat aangeeft wel of geen activiteiten vanaf 1 juni te organiseren. 



12 
 

van meer bezoekers/activiteiten (uiteraard binnen de door het RIVM vastgestelde 

maatregelen).” 

(Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk) 

  

“Deels: aantal van max.30 bezoekers. Is dat inclusief personeel?? Hoe zit het met de 

aansprakelijkheid. Stel dat het centrum een bron van besmetting is. Waar vallen we onder? 

Horeca, culturele instelling? Etc.” 

(MFC ’t Vinkhuys) 

 

“Weinig info tot nu toe vanuit de Gemeente.” 

(Het Heerdenhoes) 

 

Hoewel de meerderheid van de buurtcentra aangeeft dat het duidelijk is onder welke omstandigheden 

zij weer open kunnen, heersen er dus toch ook nog diverse vragen bij de verschillende accommodaties. 
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6. Welke hulp op dit moment het meest nodig?   
 

Hierboven is al genoemd dat bijna alle organisaties aangeven dat de maatregelen leiden tot een tekort 

op de begroting (zie figuur 1). Desondanks betreft maar 34% van de antwoorden op deze vraag 

behoefte aan financiële steun (zie figuur 3).  8% betreft behoefte aan extra vrijwilligers en 31% betreft 

behoefte aan kennis en advies (de oranje en  paarse categorieën in figuur 5). Ongeveer 8% van de 

antwoorden betreft geen hulp nodig. Bij deze vraag konden de accommodaties meerdere antwoorden 

invullen waardoor het totaal aantal antwoorden op deze vraag 26 is in plaats van 18. Om toch een 

goed overzicht van de antwoorden te maken hebben wij ervoor gekozen om alle 26 antwoorden bij de 

vijf categorieën op te tellen om toch percentages weer te kunnen geven (voor de gegevens van figuur 

5 zie tabel 4 in de bijlage).  

Wat ook opvalt aan figuur 5 is dat er veel accommodaties zijn, ongeveer 19%, die zeggen dat zij 

behoefte hebben aan een andere vorm van hulp. Hieronder worden een aantal voorbeelden gegeven: 

 

“Regie en ondersteuning vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld over openstelling. Dat straks niet 

het ene centrum wel opengaat en het andere niet. Hoe zit het met aansprakelijkheid? Wat te 

doen met klanten die zich niet aan het protocol houden. Hoe het personeel te beschermen.” 

(MFC ’t Vinkhuys) 

 

Figuur 5. Het percentage van de accommodaties dat aangeeft behoefte te hebben aan de volgende vormen van steun 

8%

8%

31%

34%

19%

Wat voor hulp heeft jullie organisatie op dit moment het 
meest nodig?

Geen hulp nodig. Behoefte aan extra vrijwilligers. Behoefte aan kennis en advies.

Financiële steun. Anders, namelijk:
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“Hoe gaan we weer van start. Een eenduidig en simpel stappenplan! Eén duidelijk protocol en 

ontsmettingsinstructie voor alle buurtcentra en MFC’s. Dat schept eenheid onder de 

buurtcentra en mfc’s, en duidelijkheid voor alle buurtbewoners in de stad Groningen. Extra 

vrijwilligers zullen hard nodig zijn voor de intensieve schoonmaakactiviteiten om aan de 

CORONA-maatregelen te voldoen. Kennis en advies: advies m.b.t. bijvoorbeeld welke 

activiteiten kunnen vanaf 1 juni starten. Zo hebben we uit eigen houtje contact gezocht met 

het GGD Groningen met de vraag of ons koorgroep ook al vanaf 1 juni mogen starten. Het 

advies was: nog niet. TuinPad is een gebouw waar de helft van de activiteiten zelfstandig 

draaien, is het vertrouwd dit per 1 juni weer van start te laten gaan? Tot waar is de 

verantwoordelijkheid van het buurtcentrum? Zoals eerder al aangegeven, kennis en advies 

vanuit de buurtcentra en mfc's. We hebben een breed draagvlak nodig die voor eenheid en 

duidelijkheid zorgt richting de bewoners en al het personeel (betaald en vrijwillig). De financiële 

steun is vooralsnog voor ons niet nodig. Echter als dit doorzet naar volgend jaar, dan is zo'n 

financiële steun zeker nodig.” 

(Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk) 

 

“Op dit moment niet maar als dit nog lang gaat duren mogelijk wel.” 

(Poortershoes) 

 

We zien dat de mensen die behoefte hebben aan een andere vorm van hulp meermaals bij deze vraag 

ook aangeven dat zij op dit moment geen hulp nodig hebben, maar waarschijnlijk later wel, mocht de 

coronacrisis langer gaan duren. Ook laten de antwoorden hierboven zien, zoals ook in het vorige 

hoofdstuk is benoemd, dat er nog wel wat vragen heersen bij een aantal organisaties. Volgens MFC ’t 

Vinkhuys is het belangrijk dat er regie en ondersteuning komt vanuit de gemeente zodat er 

duidelijkheid is voor buurtcentra. 

 

Zestien accommodaties hebben de vraag beantwoord of zij ook extra ondersteuning krijgen in verband 

met de coronacrisis. Hierbij hebben zeven accommodaties aangegeven dat zij van geen enkele 

organisatie steun ontvangen. Drie organisaties schrijven dat zij vanuit het Rijk steun ontvangen. 

Wijkcentrum "De Schakel" geeft aan advies te hebben gevraagd bij de vereniging Groninger dorpen. 

Buurtcentrum Stadspark schrijft dat de werkgeversorganisatie met hun meedenkt over oplossingen. 

De vier andere accommodaties krijgen hulp van een zeer diverse groep organisaties als: het RIVM, het 

UWV, de Speeltuincentrale of de GGD. Geen enkele organisatie heeft in de enquête aangegeven extra 

steun te ontvangen van de gemeente Groningen 
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7. Wat wil je verder nog kwijt?  
 

De respondenten is op het eind van de vragenlijst de mogelijkheid geboden om aanvullende 

opmerkingen te maken. Hieronder een aantal van de reacties. 

 

“We zijn wel bezorgd over het nieuwe seizoen, of onze bezoekers wel weer allemaal zullen komen. Veel 

van hen komen natuurlijk uit de kwetsbare doelgroepen. En zij hebben het juist het meest nodig om 

terecht te kunnen bij hun ‘kluppie’.” 

(Buurtcentrum Stadspark)   

 

“Wij willen graag kwijt dat wij naast de gederfde inkomsten ook extra kosten hebben i.v.m. corona. 

Denk aan alle extra schoonmaakmaterialen en beschermingsmiddelen. Plus bijvoorbeeld de (niet 

goedkope) stickers voor de vloer om de route aan te geven, spatschermen bij de bar/balie et cetera. Dit 

komt er allemaal bovenop. Verder hebben we ondersteuning gemist vanuit de gemeente en/of BBOG 

op het gebied van centrale inkoop/handreikingen/protocollen om weer open te gaan. We hebben dit 

zelf uitgezocht, maar hadden hier graag meer ondersteuning bij gezien.” 

(Buurtcentrum De Wende) 

 

“We hebben besloten om minimaal tot 1 september dicht te blijven. Onze accommodatie is te klein om 

hier de nodige afstanden te creëren. We hebben uitgerekend dat er maximaal 8 mensen tegelijk in de 

zaal kunnen, activiteiten lijken hierdoor vrijwel onmogelijk.” 

(Hunzeborgh) 

 

“In de media spreekt de Provincie de steun uit aan de dorpshuizen en de wijkcentra, maar hoe ziet die 

steun er straks uit?” 

(Wijkcentrum De Schakel) 
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Bijlage  

(gegevens van de 16 accommodaties die toestemming hebben gegeven de informatie te delen)  

 

Tabel 1. Hebben jullie de afgelopen maanden initiatief genomen om andere mensen of organisaties te helpen in deze 

moeilijke tijd? Zo ja, welke? 

Accommodatie Niet van toepassing Weet ik niet We hebben geen 

tijd en/of 

mogelijkheid om 

anderen te 

helpen. 

We hebben tijd 

om anderen te 

helpen met onze 

kennis en 

expertise. 

Wij hebben de 

volgende 

initiatieven 

genomen, 

namelijk: 

Buurtcentrum De 

Wende 

    1 

Buurtcentrum 

Stadspark 

1     

Dorpshuis Woltersum   1   

Het Heerdenhoes    1  

MFC De 

Wijert/Helpman 

1     

MFC 't Vinkhuys    1 1 

Poortershoes     1 

St. Wijkcentrum Het 

Dok 

    1 

St. Wijkcentrum 

Selwerd De Berk 

    1 

Stichting 

Buurtcentrum Sonde 

2000 / De Tuinwijk 

    1 

Stichting 

Buurtcentrum Sonde 

2000 / De Tuinwijk 

    1 

Stichting Dorpshuis De 

Tiehof 

    1 

Stichting Floreshuis     1 

Stichting Hunzeborgh   1   
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Stichting MFC 

Engelbert 

1     

Wijkcentrum "De 

Schakel" 

1     

        

Totaal 4 0 2 2 9 

Opmerking: MFC ’t Vinkhuys heeft twee antwoorden ingevuld waardoor het totaal boven de 16 uitkomt 

 

 

 

Tabel 2. Welke gevolgen heeft het mislopen van omzet door corona voor de exploitatie van jullie accommodatie? 

Kunnen jullie de financiële gevolgen opvangen? 

Accommodatie Niet van 

toepassing. 

Weinig tot niets. Een tekort, maar wij 

kunnen dit opvangen. 

Een tekort dat wij niet 

kunnen opvangen. 

Buurtcentrum De Wende    1 

Buurtcentrum Stadspark   1  

Dorpshuis Woltersum   1  

Het Heerdenhoes    1 

MFC De Wijert/Helpman    1 

MFC 't Vinkhuys   1  

Poortershoes   1  

St. Wijkcentrum Het Dok   1  

St. Wijkcentrum Selwerd De 

Berk 

   1 

Stichting Buurtcentrum 

Sonde 2000 / De Tuinwijk 

  1  

Stichting Buurtcentrum 

Sonde 2000 / De Tuinwijk 

   1 

Stichting Dorpshuis De 

Tiehof 

   1 

Stichting Floreshuis   1  

Stichting Hunzeborgh  1   

Stichting MFC Engelbert   1  

Wijkcentrum "De Schakel"   1  
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Totaal 0 1 9 6 

 

 

Tabel 3. Hebben jullie maatregelen genomen om de kosten terug te draaien in de afgelopen maanden? 

Accommodatie Nee Ja 

Buurtcentrum De Wende  1 

Buurtcentrum Stadspark  1 

Dorpshuis Woltersum 1  

Het Heerdenhoes  1 

MFC De Wijert/Helpman  1 

MFC 't Vinkhuys  1 

Poortershoes  1 

St. Wijkcentrum Het Dok  1 

St. Wijkcentrum Selwerd De Berk  1 

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk  1 

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk  1 

Stichting Dorpshuis De Tiehof  1 

Stichting Floreshuis  1 

Stichting Hunzeborgh 1  

Stichting MFC Engelbert  1 

Wijkcentrum "De Schakel" 1  

     

Totaal 3 13 

 

 

Tabel 4. Wat voor hulp heeft jullie organisatie op dit moment het meest nodig? 

Accommodatie Geen hulp nodig. Behoefte aan 

extra 

vrijwilligers. 

Behoefte aan 

kennis en advies. 

Financiële steun. Anders, 

namelijk: 

Buurtcentrum De 

Wende 

   1  

Buurtcentrum 

Stadspark 

  1   
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Dorpshuis Woltersum   1 1  

Het Heerdenhoes    1  

MFC De 

Wijert/Helpman 

   1  

MFC 't Vinkhuys     1 

Poortershoes 1    1 

St. Wijkcentrum Het 

Dok 

  1   

St. Wijkcentrum 

Selwerd De Berk 

   1  

Stichting 

Buurtcentrum Sonde 

2000 / De Tuinwijk 

 1 1 1 1 

Stichting 

Buurtcentrum Sonde 

2000 / De Tuinwijk 

 1 1 1 1 

Stichting Dorpshuis De 

Tiehof 

   1  

Stichting Floreshuis   1   

Stichting Hunzeborgh 1     

Stichting MFC 

Engelbert 

  1   

Wijkcentrum "De 

Schakel" 

  1   

        

Totaal 2 2 8 8 4 

Opmerking: Bij deze vraag was er de mogelijkheid om meerdere antwoorden te geven waardoor het totaal aantal antwoorden boven 

de 16 komt. Hier is in het rapport rekening mee gehouden bij het berekenen van de percentages van figuur 5. 

 

 

Tabel 5. Zijn jullie van plan om vanaf 1 juni weer activiteiten te organiseren? 

Accommodatie Ja Nee 

Buurtcentrum De Wende 1  

Buurtcentrum Stadspark  1 
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Dorpshuis Woltersum  1 

Het Heerdenhoes 1  

MFC De Wijert/Helpman 1  

MFC 't Vinkhuys 1  

Poortershoes  1 

St. Wijkcentrum Het Dok  1 

St. Wijkcentrum Selwerd De Berk  1 

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk 1  

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk 1  

Stichting Dorpshuis De Tiehof  1 

Stichting Floreshuis 1  

Stichting Hunzeborgh  1 

Stichting MFC Engelbert 1  

Wijkcentrum "De Schakel"  1 

   

Totaal 8 8 

 

 

 

Tabel 6. Is het duidelijk onder welke omstandigheden jullie straks weer open mogen? 

Accommodatie Ja Nee, dit is ons onduidelijk  

Buurtcentrum De Wende 1  

Buurtcentrum Stadspark  1 

Dorpshuis Woltersum 1  

Het Heerdenhoes  1 

MFC De Wijert/Helpman 1  

MFC 't Vinkhuys  1 

Poortershoes 1  

St. Wijkcentrum Het Dok  1 

St. Wijkcentrum Selwerd De Berk 1  

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk  1 

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk  1 

Stichting Dorpshuis De Tiehof 1  

Stichting Floreshuis 1  
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Stichting Hunzeborgh 1  

Stichting MFC Engelbert 1  

Wijkcentrum "De Schakel"  1 

   

Totaal 9 7 

 

 

Tabel 7. Welk percentage (%) van de jaaromzet vormen de gemiste inkomsten? (schatting) 

Accommodatie Percentage 

Buurtcentrum De Wende 35 

Dorpshuis Woltersum 33 

St. Wijkcentrum Selwerd De Berk 30 

St. Wijkcentrum Het Dok 26 

Stichting MFC Engelbert 25 

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk 25 

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk 25 

MFC 't Vinkhuys 24 

Poortershoes 20 

Het Heerdenhoes 20 

Stichting Hunzeborgh 20 

Stichting Dorpshuis De Tiehof 15 

Wijkcentrum "De Schakel" 15 

MFC De Wijert/Helpman 10 

Buurtcentrum Stadspark 5 

Gemiddelde 22 

Opmerking: MFC ’t Vinkhuys is cursief omdat zij de mediaan zijn. 

 

 

Tabel 8. Bedrag dat we mislopen aan omzet is: 

Accommodatie Bedrag 

Poortershoes  25.000  

MFC 't Vinkhuys  24.000  

St. Wijkcentrum Het Dok  20.000  

Stichting MFC Engelbert  20.000  
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Stichting Floreshuis  15.000  

Het Heerdenhoes  12.000  

Buurtcentrum De Wende  11.500  

Dorpshuis Woltersum  11.000  

Stichting Dorpshuis De Tiehof  8.000  

Buurtcentrum Stadspark  5.000  

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk  4.000  

Stichting Buurtcentrum Sonde 2000 / De Tuinwijk  4.000  

MFC De Wijert/Helpman  4.000  

Wijkcentrum "De Schakel"  3.500  

Stichting Hunzeborgh  2.000  

St. Wijkcentrum Selwerd De Berk  1.700  

Gemiddelde 10.335 

Opmerking: Stichting Dorpshuis De Tiehof is cursief omdat zij de mediaan zijn. 

 


