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Jaarverslag 2017
Anjerpunt Hoonhorst is één van de daken van het Hoonhorster Kulturhus, heeft een
noaberbibliotheek en is daarnaast Vechtdalbelevingscentrum en toeristisch informatiepunt. Het
Anjerpunt is gevestigd in het multifunctionele gebouw van Café Restaurant Zalen Kappers.
2017 is het eerste gehele kalenderjaar van Anjerpunt Hoonhorst. Stond 2016 vooral in het teken van
de realisatie van het Anjerpunt, in 2017 hebben we kunnen ervaren wat het “draaien” van een
Anjerpunt inhoudt. Zijn alle mooie plannen ook realiseerbaar? Het Anjerpunt als instrument om een
aantal voorzieningen voor Hoonhorst te kunnen behouden, een formule waarmee ondernemers in
Hoonhorst zich meer regionaal en landelijk kunnen presenteren en een plek waar Hoonhorstenaren
terecht kunnen voor een praatje, een soort woonkamer voor het dorp….. Duidelijk is, dat één jaar
niet genoeg is om alles wat we willen te kunnen realiseren, daar hebben we nog wel enkele jaren
voor nodig. Duidelijk is ook, dat er een mooi begin is gemaakt, dat we enthousiaste vrijwilligers, de
noabers, hebben die daarin meedenken en –werken en dat we met de Anjerpunten in het Vechtdal
op de goede weg zijn. Dit eerste jaar was een goed jaar en wij zien de toekomst zonnig in.
De Stichting Anjerpunt Hoonhorst is opgericht op 21 december 2015. In 2016 was de aandacht vooral
gericht op het voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de door de provincie Overijssel
toegezegde subsidie. De realisatie van het Anjerpunt als Vechtdalbelevingscentrum, de verbouw, de
inrichting en het opstarten van de activiteiten diende tijdig klaar te zijn. Het Anjerpunt is inmiddels
zoveel meer dan een Vechtdalbelevingscentrum. Dit is de reden dat wij in 2017 onze doelstellingen in
de statuten hebben aangepast en meer hebben gericht op de maatschappelijke functie die wij ook
vervullen.
Onze doelstellingen volgens de in 2017 aangepaste statuten:
Anjerpunt Hoonhorst wil
 activiteiten voor en door inwoners van Hoonhorst faciliteren, organiseren of anderszins
stimuleren, welke leiden tot instandhouding en versterking van de maatschappelijke, sociale en
culturele voorzieningen in Hoonhorst
 een bibliotheek- en informatievoorziening bieden
 activiteiten bevorderen, initiëren en uitvoeren die bijdragen aan de versterking van de
belevingswaarde van het Vechtdal en de samenwerking op dit punt stimuleren tussen partijen,
waaronder ondernemers in Hoonhorst en omgeving.
We richten ons voor het bereiken van onze doelen vooral op de volgende doelgroepen:
 Inwoners van Hoonhorst
 Bezoekers van het Vechtdal, vooral ouderen, families en gezinnen met jonge kinderen
 Ondernemers in Hoonhorst en omgeving.
Wij streven er naar de niet commerciële activiteiten van het Anjerpunt op den duur geheel te
bekostigen met activiteiten die geld op leveren. De Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen
betaalt tot 1 oktober 2020 de huisvestings- en schoonmaakkosten, zorgt voor de tijdschriften en de
krant en levert enkele uren ondersteuning per week. Na 1 oktober 2020, of zoveel eerder als
mogelijk, is het de bedoeling dat het Anjerpunt zelf haar huisvestings- en schoonmaakkosten betaalt.
Dat lukt nu zeker nog niet, maar in dit eerste jaar is het ons wel gelukt om de onkosten die wij
daarnaast dienen te maken te bekostigen uit de opbrengsten. Activiteiten zijn zoveel mogelijk
budgetneutraal en voor wenselijke nieuwe investeringen wordt gezocht naar financieringsbronnen.
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Jaarplan 2017 en resultaten Anjerpunt Hoonhorst
In dit jaarverslag geven wij aan in hoe wij in 2017 hebben gewerkt aan de realisatie van onze doelen.
Gebaseerd op ons meerjarenbeleidsplan 2016 – 2020 hebben wij het jaarplan 2017 opgesteld.
Het accent van de activiteiten in 2017 lag op activiteiten voor inwoners en bezoekers van Hoonhorst.
Het is ons niet gelukt alle plannen uit het Jaarplan te realiseren. Daarentegen zijn er zaken
gerealiseerd, die niet gepland waren, maar op ons pad kwamen. Dat niet alles is gelukt had vooral te
maken met het feit dat wij allemaal vrijwilligers zijn en daardoor beperkt zijn in onze tijd. We gingen
ons realiseren dat we meer willen dan we kunnen. Het was nodig keuzes te maken en die is vooral
gelegd bij de activiteiten voor Hoonhorst. Belangrijk is dat het Anjerpunt gedragen wordt door de
dorpsgemeenschap, alleen dan lukt het om deze mooie voorziening in het dorp in stand te houden.
We kunnen constateren dat er voor het dorp veel gerealiseerd is. Al met al maakt dit dat we
tevreden terug kunnen kijken op een jaar vol activiteiten, met een groeiend aantal enthousiaste
vrijwilligers, onze noabers!

Voor de verschillende doelgroepen hebben we in ons Jaarplan 2017 aangegeven, wat wij wilden
bereiken in 2017. In onderstaand overzicht staan de plannen met daarnaast de resultaten vermeld.
Jaarplan 2017
Voor en met de inwoners van Hoonhorst
en omgeving willen we in 2017 het
volgende bereiken:
 Aantal bijeenkomsten met
bibliotheekactiviteiten: maandelijkse
voorleesochtenden en activiteiten
rond boeken en schrijvers
 Aantal muziekactiviteiten in het
kader van het Kulturhusjaar van de
muziek
 In het dorpsblad artikelen over
activiteiten in het Anjerpunt
 Een agenda op Hoonhorst.nl , op het
presentatiescherm en in het
Dorpsblad, die actueel is
 Een aantrekkelijke plek voor
vrijwilligerswerk
 Een goed lopende noaberbibliotheek,
dagelijks geopend, waarbij het
boekenbestand netjes op orde blijft
en het aantal gebruikers duidelijk
stijgt t.o.v. het aantal gebruikers in
2016
 Een goede dienstverlening vanuit de
bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen,
met goede service voor de betalende
leden, waarbij het aantal leden uit
Hoonhorst in de pas loopt met het
aantal leden in de andere dorpen van
de gemeente.

3

Resultaten 2017
Voor, met en door de inwoners van Hoonhorst en
omgeving is er in het Anjerpunt in 2017 het volgende
georganiseerd:
 Vanaf 3 februari 2017 elke eerste vrijdagochtend van
de maand: voorlezen voor dreumesen en peuters
 Woensdagmiddagen: brei- en haakcafé
 21 januari: piano’s in the house
 11 maart deelname aan NL Doet
 11 maart Ladies Only
 24 maart workshop ranonkels maken
 25 maart voorjaarsmarkt met plaatselijke ondernemers
 5 april Klarinetensemble Ya Kwanza in Anjerpunt, met
groepen 7 en 8 van basisschool Cyriacus
 6 en 7 mei Kunstpunt bij Kunst om Dalfsen
 21 mei Lezing schrijver Wim Coster over het boek “de
barones en de dominee”
 Start project dagbesteding vroeg dementerenden
Landstede Welzijn in juni
 Start Vrijwilligerspunt Landstede Welzijn in september
 11 september kunstlezing door Malou te Wierik
 30 september Cool 24 the Band en het koor Enjoy
 10 oktober tweedehandskledingbeurs
 12 oktober Lezing voor groepen 5, 6, 7 en 8 van
schrijver Marc ter Horst bij start kinderboekenweek
 Tweemaal “noabertoaf’len” georganiseerd voor
inwoners van Hoonhorst
 Het hele jaar door artikelen in Dorpsblad, plaatselijke
bladen, bijhouden agenda activiteiten Hoonhorster
Kulturhus op Hoonhorst.nl, agenda op
presentatiescherm in het Anjerpunt

Jaarplan 2017

Voor bezoekers van het Anjerpunt willen
we in 2017 het volgende bereiken (waar
vanzelfsprekend ook inwoners gebruik
van kunnen maken):
 Meer zichtbaarheid: door
verwijsborden aan de openbare weg,
door een bordje met Toeristisch
informatiepunt, de “i”, door banners
e.d. nabij de locatie
 Artikelen in uitgaves van Vechtdal
Marketing
 Een gezamenlijke anjerpuntenfolder
 Verkrijgbaarheid van toeristische
materialen over het Vechtdal met
o.a. fiets- en wandelkaarten
 Een leuk assortiment van
streekproducten: producten die
geproduceerd zijn in het Vechtdal,
producten met een verhaal en lange
termijn houdbaar
 Een goede verkoop van het
Hoonhorster broodje: verkoop van
tenminste 550 broodjes
 Op de multitouchtafel:
cultuurhistorisch interessante
punten in Hoonhorst en Dalfsen en
langs de Vecht
 Op de multitouchtafel: info over
duurzaam leven en noaberschap, de
huidige projecten
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Resultaten 2017
 Deelname aan markt Sproeifeest, presentatie
Klapmutsje tijdens Dorpspleinfeest op 27 aug en
deelname aan kerstmarkt 17 dec
 Materieel-o-theek: website voor vraag en aanbod is
gereedgekomen
 Vijf noaberavonden met verschillende thema’s:
jaarplan, ontstaan van Hoonhorst, gastvrijheid, de
noaberbibliotheek
 De noaberbibliotheek wordt regelmatig voorzien van
nieuwe boeken door de dorpsgemeenschap en het
aantal bezoekers is groeiende
 Voor betalende leden van de bibliotheek
Dalfsen/Nieuwleusen worden de gereserveerde
boeken gebracht en gehaald (Anjerpunt is servicepunt
 De betalende leden uit Hoonhorst vallen onder het
ledenbestand van de kern Dalfsen van de bibliotheek
Dalfsen/Nieuwleusen, waardoor niet bekend is of het
ledental in Hoonhorst in de pas loopt met de andere
kernen; er wordt wel goed gebruik gemaakt van het
servicepunt door de betalende leden
 Het is gelukt om zeven dagen per week open te zijn, ca.
70 % van de tijd met hulp van noabers
Voor bezoekers van het Anjerpunt is in 2017 het volgende
gerealiseerd:
 Verwijsborden op de Poppenallee en borden met
“informatie” van Vechtdalmarketing, inmiddels zijn we
Toeristisch informatiepunt
 Artikelen in uitgaves van Vechtdal Marketing
 Een Anjerpuntenfolder van alle Anjerpunten
 Fiets-, wandelkaarten, info over het Vechtdal en over
Zwolle verkocht en info over Hoonhorst, Dalfsen en
over de opgravingen verstrekt
 Streekproducten: in 2017 gestart met producten van
de Varsenerhof en met de Vechtdalbieren, met zorg
gebrouwen
 In 2017 is het Hoonhorster product Klapmutsje, een
vlierbloesemlikeur volgens recept van Jonnie Boer,
opnieuw op de markt gebracht i.s.m. Plaatselijk Belang
en plaatselijke plukkers van vlierbloesem; naast het
Hoonhorster broodje zijn daarmee nu twee
Hoonhorster producten verkrijgbaar in het Anjerpunt
 6 maal workshops/lezingen over duurzaam leven en
noaberschap in Hoonhorst gegeven
 Lezingen voor Vrijwilligers Anjerpunt Hardenberg/de
Koppel, dorpsgemeenschap van Geesteren en
dorpsgemeenschap van Manderveen over Anjerpunt
en Kulturhus Hoonhorst
 Gastheer/-vrouw voor uitreiking van de
dorpsvernieuwingsprijs 2017
 Elke twee maanden een expositie in de serie “Kunst uit
het Vechtdal” met kunstenaars uit het Vechtdal
 Activiteiten Hoonhorst op agenda plaatselijke bladen,

Jaarplan 2017
 Elke twee maanden een expositie
met kunst uit het Vechtdal
 Tenminste vijf maal een workshop
over “duurzaamheid en
noaberschap”
 Het in de markt zetten van Tezz en
de Tijdgeest: verhuur van tenminste
15 maal een iPad

Voor en met ondernemers in Hoonhorst
en omgeving willen we in 2017 het
volgende bereiken:
 Bekendheid van het Anjerpunt bij de
ondernemers in Hoonhorst en
omgeving vergroten door
bedrijfsbezoeken af te leggen
 Samenwerking tussen ondernemers
in Hoonhorst tot stand brengen, door
het organiseren van een bijeenkomst
 Samenwerking tussen ondernemers
in Hoonhorst tot stand brengen door
gezamenlijke arrangementen,
tenminste twee nieuwe
arrangementen in 2017
 Tenminste vijf bedrijfspresentaties
op de multitouchtafel

Resultaten 2017
anjerpunten.nl en Vechtdal Overijssel, indien van
belang voor bezoekers
 Ansichtkaarten met info voor bezoekers over
Anjerpunten, Hoonhorster broodje, Klapmutsje,
materieel-o-theek, interactieve game Tezz en de
tijdgeest, noaberbibliotheek, exposities
 Info op de multitouchtafel gerealiseerd over duurzaam
leven en noaberschap
 Nieuwe interactieve kaart voor multitouchtafel is
beschikbaar gekomen, wordt in 2018 verder ingevuld
 Tezz en de Tijdgeest is enkele malen verhuurd.
Opstarten en afsluiten is voor vrijwilligers nog niet
gemakkelijk, een nieuw stappenplan hiervoor is in de
maak; in 2018 actief in de markt zetten
 In samenwerking met Vechtdal Marketing en andere
anjerpunten is de anjerpunt website aangepast. De
boekingsmodule zal in 2018 in werking komen.
Voor en met ondernemers in Hoonhorst en omgeving
hebben we in 2017 vooral gewerkt aan:
 Presentatie Anjerpunt in de meest brede zin
 Verkoop streekproducten
 Aanpassing vergunning ten behoeve van de verkoop
van streekproducten
 Voor het maken van bedrijfspresentaties op de
multitouchtafel was een goede ondergrond nodig.
Deze is inmiddels verkregen, in 2018 gaat deze verder
worden ingevuld

Tenslotte
Om dit alles te realiseren hebben wij hulp gehad van vele vrijwilligers. Eind 2017 waren 17 (14 in
2016) vrijwilligers/noabers actief met daarnaast 3 vrijwilligers in het bestuur. Voor incidentele
activiteiten konden we nog een beroep doen op 2 extra vrijwilligers, organiseert een vrijwilligster het
brei- en handwerkcafé en zijn voor het Vrijwilligerspunt en seniorenactiviteiten in samenwerking met
Landstede Welzijn meerdere vrijwilligers actief.
Verder willen wij onze partners bedanken, speciaal Openbare Bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen, Café
Restaurant Zalen Kappers en Recreatieonderneming Boerhoes voor hun belangrijke bijdragen in het
afgelopen jaar. Ook Plaatselijk Belang Hoonhorst, Duurzaam Hoonhorst, Stichting Kulturhus
Hoonhorst, Vechtdal Marketing, de Anjerpunten in Vilsteren, Beerze, Hardenberg en Gramsbergen,
Landstede Welzijn, het Wilhelmus Frijlingfonds, Rabobank Vaart en Vechtstreek en verder iedereen
die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen: hartelijk dank voor jullie bijdragen,
inspiratie en samenwerking!
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