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Het bestuur heeft veel tijd en aandacht besteed aan de realisering van de
participatiebroedplaats, de oude bibliotheek en peuterspeelplaats. Daarbij ging veel tijd
zitten in de fondswerving en de bouwvergaderingen.
Heel wat plaatselijke bedrijven gaven gehoor aan de oproep tot sponseren.
Gemeld mag worden dat Stichting Ons Gebouw ons ook in 2019 weer gesponsord heeft,
zodat we langzaam op eigen benen kunnen staan. We zijn verder Stichting de Boom, het
VSB fonds , het KF Hein fonds en het Ouderfonds erkentelijk.
Wat betreft de fondswerving was het meest intensieve de voorbereiding van de aanvraag
voor het Leader project, een subsidie in samenwerking met gemeente , provincie en
Europese gemeenschap, in het kader van de plattelandsontwikkeling Oost Utrecht. Toen
we dachten dat we na 22 weken de uitslag te horen zouden krijgen, bleken er toch nog een
aantal vragen te zijn die ons weer aan het werk zette, uiteindelijk na 34 weken kregen we
het positieve bericht, waardoor het mogelijk wordt nu om het gebouw geheel voor minder
validen geschikt te maken. Echter op het eigenlijke geld moeten we weer 4 maanden
wachten.
Het andere intensieve project was de bouwbegeleiding met vergaderingen elke keer samen
met de gemeente als opdrachtgever en de andere toekomstige huurders King Arthur voor
het ontmoetingscentrum voor mensen met geheugenproblemen en Klein Agteveld voor
ambulante begeleid wonen voor jongeren. DAVA werd vrijwillig bijgestaan door Toon
Hak. Dit werd afgerond met de oplevering van de buurthuiskamer eind januari 2019. Zodat
de huurovereenkomst die we met de gemeente hadden voorbereid per 1 februari 2019 kon
ingaan. Waarna opdracht geven kon worden voor de vloerbedekking en het binnen
schilderwerk. Op de NL doet dag half maart werden door vrijwilligers de meubels geschikt
gemaakt voor gebruik en de tuin aangelegd. De gesponsorde vlinder- en bijenvriendelijke
tuin is prachtig geworden en is volop in gebruik. Op een burendag is het ontwerp buiten
het gebouw met de buren besproken en vervolgens samen vastgesteld.
Een Kern met Pit activiteit leverde een communicatieproject met TV scherm op.
Op vrijdag 12 april 2019 is De Oude Bieb en daarmee ook de buurthuiskamer onder veel
belangstelling feestelijk in gebruik genomen. In dat kader verrichtte de Burgemeester de
openingshandeling.
Met de andere huurders hebben we onder toeziend oog van het bestuur van stichting De
Oude Bieb een gebruikersovereenkomst vastgesteld.
Ook hebben wij spelregels opgesteld voor het gebruik van de buurthuiskamer door derden.
Waarin vooropgesteld is dat gebruik alleen kan plaatsvinden op initiatief van één van de
DAVA leden nadat voor betreffende activiteit toestemming gegeven is door het bestuur.
Een inrichting- , een tentoonstelling- en een activiteiten commissie werd ingesteld.
Inmiddels zetten zich zo’n 60 vrijwilligers zich in voor de activiteiten van de DAVA
werkgroepen.
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DAVA heeft zich met succes ingezet voor het rekruteren van een tiental Achterveldse
vrijwilligers voor King Arthur en Ambulante Begeleiding voor jongeren. En we hebben
verbinding gelegd met het gezondheidscentrum en zijn werkers met De Oude Bieb.
Het bestuur heeft zich gekweten van activiteiten op het gebied van de privacy wetgeving.
Het bestuur heeft zich verder ingespannen voor PR en in dat kader een Communicatie &
PR plan opgezet.
U heeft in diverse media over het project kunnen lezen, blijkbaar is het zo interessant dat
redacties er graag een pagina aan besteden. DAVA is een van de partners van de
maandelijkse pagina SAMEN LEVEN in de Leusderkrant, en heeft minstens eens per jaar
een pagina ter beschikking en elke maand een activiteiten update erin. Zelf hebben we in
de plaatselijke bladen aandacht gevraagd zoals het Heelkommentaar, het blad van De Tour
de Junior en het Trefpunt.
Samen met Henri Schouten werd er in de buurthuiskamer een druk bezochte bingo met
gratis maaltijd verzorgd
Samen hebben wij op 30 april de Koningsdag gevierd door het gezamenlijk bekijken van
de TV vertolking van Koningsdag te Amersfoort. Ook hebben wij in juni samen genoten
van de TV-verslagen van het Wereldkampioenschap Vrouwenvoetbal.
De tour de junior stelde Dava dit jaar weer in de spotlights. Regelmatig vermeldde de
omroeper DAVA, onze vlaggen hingen in top, we hadden een pagina in het huis aan huis
blad en mochten weer collecteren. Op de tijdens de tour de junior gehouden braderie
hebben wij een enquête gehouden, naar de vraag waar men in Achterveld behoefte aan
heeft.
We hebben een geheel nieuwe website doorachterveld.nl en hebben vele vrienden op een
facebook pagina. Op de braderie maken we reclame middels DAVA T shirts en koffie
bekertjes en filmpje. De agenda van de website heeft een rechtstreeks verbinding met de
Leusden leeft app, de activiteiten in Achterveld zijn te zien op de etalage TV van de
buurthuiskamer.
We zijn bezig met een peiling samen met King Arthur en Klein Agteveld welke activiteiten
gewenst zijn in of vanuit De Oude Bieb. Komend jaar zullen we verschillende van die
activiteiten (mede) organiseren
Na afloop van de Algemene Vergadering is er een avond gehouden, waaraan ook de
Burgemeester en Wethouder van Beurden deelnamen over het interesseren van mensen en
organisaties om het right to challenge en right to bid uit te voeren onder het motto:
“Wat kunnen en willen Achtervelders in Achterveld zelf?
Actieve bewonersgroepen hebben het recht om lokale dienstverlening vorm te geven en uit
te voeren. Bewoners weten zelf het beste wat er lokaal nodig is, dus zouden tenminste
zeggenschap moeten hebben over hoe die diensten er uit zien.”
Op 26 november hebben wij een aparte uiterst succesvolle avond georganiseerd voor al
onze vrijwilligers met als leidend thema: “De vertrouwelijkheid”.
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Het belangrijkste werk van DAVA wordt gedaan door de werkgroepen van DAVA, die met
grote zelfstandigheid wederom werk hebben gedaan. Vele vrijwilligers hebben zich ingezet
om het werk van de werkgroepen gestalte te geven. Het bestuur is de vrijwilligers daar
uiterst dankbaar voor.
De huidige werkgroepen zijn:
a. Buurthuiskamer. De buurthuiskamer, onze gezelligheid – en ontmoetingsplek
in De Moespot voldoet aan de verwachtingen. De 2 ochtenden ( dinsdag en
donderdag ) lopen prima. Langzamerhand wordt er meer gebruik gemaakt van
de buurthuiskamer. . Maatjesproject en buurtbemiddeling kunnen de kamer
incidenteel gebruiken en geeft Margriet Kruithof haar ademhalingstrainingen.
b. ANWB automaatje. Er zijn inmiddels 3 coördinatoren en 19 chauffeurs en er
kan 100% tegemoet worden gekomen aan de aanvragen. Inmiddels is de
1000ste rit verzorgd en wel door wethouder Erik van Beurden.
c. Ruilboekenkast. 6 vrijwilligers houden zich bezig met de ruilboekenkast. Er
wordt een goed gebruik gemaakt van de boekenkast op basis van de formule 2
halen, 1 terugbrengen. De tijdschriften, die meegenomen worden mogen
worden gehouden. De ruilboekenkast heeft een mooie plaats gekregen bij de
ingang van de Buurthuiskamer.
d. Klusmaatje. 4 vrijwilligers maken deel uit van de klusgroep. Het loopt voor
wat betreft de aanvragen en het oplossen van de problemen goed.
e. Samen aan Tafel. Er zijn bij Samen aan Tafel18 koks betrokken. Er wordt
thuis 1 keer per maand gekookt voor 8 tot 10 personen. Daarbij is de zorg voor
diversiteit van de groep (elke keer weer andere mensen) van groot belang. Tot
nu toe hebben 35 verschillende personen gebruik gemaakt van deze
voorziening. De aanwezigen betalen vaak meer dan € 7,50 per maaltijd. Van
het overschot organiseert de groep een activiteit.
f. Singles. De Singles vormt een aparte enthousiaste groep Er is sprake van veel
zelfwerkzaamheid.
g. Groen. Het opknappen van het pad langs de begraafplaats is in samenwerking
met de gemeente ter hand genomen en inmiddels gerealiseerd.
De werkgroepen hebben - zo kan worden geconstateerd - een vaste plaats in onze
Achterveldse samenleving verworven.
Op 13 september 2018 werd de Algemene Vergadering direct gevolgd door een
brainstorm avond, waarop 5 thema’s groepsgewijs behandeld werden. In 2019 is ten
aanzien van die 5 thema’s het volgende bereikt:
1. Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie. Dit is nu in augustus 2019
daadwerkelijk gaan functioneren.
2. Jeugd begeleiding. De woningen zijn al vrij snel na de opening in april 2019 bezet
inclusief de buddy woning
3. Nieuwe plannen. We zijn gestart met de cursus adem, een high tea is georganiseerd en
een diner bereid door de jeugdige bewoners.
4. Tuin inclusief verzorging eigen tuin. Mogelijk heeft geen tuin in Achterveld zoveel
verschillende bloeiende planten gekregen, met dank voor ontwerp door Hans de Jongh
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en invullling door Pieter Struyk en voor de groene vingertjes van door Henk en Lenie
van Loen
5. Inrichting nieuw buurthuiskamer. Het resultaat hiervan kunt u elke dinsdag en
donderdag morgen bewonderen, inclusief de tentoonstelling van Achterveldse creaties.

dava

28-9-2020

4

