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Van het bestuur 

Ook dit jaar 2021 wilde Het HOi Huis weer bijeenkomsten en workshops organiseren, waarin met de 

leden, beheer en bestuur gebrainstormd zou worden over het verbeteren en vernieuwen van ons 

HOi-Huis. Doch… de regelgeving en cijfers rondom Covid 19 weerhielden ons ervan.  We bleven 

gesloten  tot eind juni. Daarna heropenden  we op 28 juni -weliswaar weer met beperkingen:  

handen wassen, afstand houden en mondkapjes op. De hobbygroepen startten langzaam weer op.  

Een open dag  in november zat in de planning, helaas kon deze activiteit vanwege Corona geen 

doorgang vinden. Een te vieren lustrum (kerstlunch rondom  15 jarig bestaan van het HOi-Huis), kon 

ook niet doorgaan. 

M.b.t.  ideevorming rondom werving van nieuwe leden, nieuwe activiteiten voor de hobbygroepen 

binnen het HOI-Huis…heeft de Mooi Son en Breugelkrant daar de nodige aandacht aan besteed 

middels interviews.  

Ook de activiteit voor alleenstaande en vereenzaamde mensen ( samen koken samen eten) om 

samen met anderen een gezonde voedzame maaltijd te nuttigen kon helaas geen doorgang vinden. 

In de start van het coronajaar met de 1,5 meter afstandsnorm heeft de activiteit samen koken samen 

eten niet plaatsgevonden. Eind september startten we weer met 1 maaltijd. Helaas werd in 

november daar al weer een halt toe geroepen.  

Binnen het bestuur zijn we driftig op zoek gegaan naar een nieuwe invulling van toekomstige vacant 

komende plaatsen. We namen  afscheid van Marianne van der Putte . Ans Pijnenborg ( 

aanspreekpunt hobbygroepen) werd benoemd als nieuw bestuurslid. Naast de benoeming van Jan 

Willem van der Wiel als toekomstig penningmeester is het bestuur blij, dat zij in ieder geval nieuwe 

enthousiaste mensen bereid heeft gevonden ( in principe) tot het bestuur toe te treden. In 2022 

zullen 3 zittende bestuursleden afscheid nemen van het bestuur. 

Beheerszaken 

Het bestuur heeft in juni een  coördinator voor het beheer benoemd: Peter Meijer. 

 Hij zorgt met name voor de planningen en de onderlinge afstemming binnen het HOi-Huis en is voor 

het bestuur een eerste aanspreekpunt voor beheerszaken.   

Werkplaats:  

Het is moeilijk om technische beheerders taan te trekken, op allerlei wijzen zijn technische mensen 

benaderd om de rol van technisch beheerder voor 1 of meerdere dagdelen  in te vullen. Bij het niet 

aanwezig zijn van een technisch beheerder is de werkplaats in het HOI Huis -vanwege gebrek aan 

toezicht / begeleiding -gesloten.  

Het beheer heeft in de gesloten periode in 2021 hard gewerkt aan onder andere de aanleg van een 

professioneel luchtverversingssysteem, mede ook om zo te voldoen aan de hedendaagse (corona) 

eisen, de werkruimtes en groepsruimte werden zorgvuldig  opgeruimd, vele  muren werden met een 

tex-laag bedekt.  



In de werkplaats heeft er in 2021 een uitbreiding van enkele professionele machines plaatsgevonden. 

Oude, niet werkende apparatuur en gereedschappen zijn afgevoerd.  

Kortom: een jaar waarin niet veel aanwezigheid was van leden, maar wel veel activiteit binnen de 

muren van het HOi Huis heeft plaatsgevonden.  


