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Evaluatie zomerschool 55+ 2020 en aanbevelingen voor editie van 2021
Inleiding:
2020: Een jaar dat voor de zomerschool heel hoopvol begon, maar al snel veranderde in een
“hoofdpijndossier”. Een jaar waarin we al snel afscheid moesten nemen van één van onze
kernteamleden, die vrij plotseling overleed, maar ook een jaar waarin we prijzen wonnen, onze
flexibiliteit hebben kunnen laten zien en waarin we -ondanks alle beperkingen- toch iets hebben
kunnen betekenen voor onze deelnemers.
Kernteamlid overleden
De zomerschool 2020 draaide volledig op vrijwilligers onder de paraplu van de Stichting Actieve
Senioren. Met het kernteam, dat aanvankelijk 7 vaste leden kende, hebben we vanaf januari hard
gewerkt om de zomerschool tot stand te brengen en voldoende nieuwe en uitdagende activiteiten
binnen te halen. Al in februari bleek dat één van onze kernteamleden ongeneeslijk ziek was en in het
begin van april is zij overleden. Door alle Covid-19 beperkingen konden we slechts op afstand
afscheid van haar nemen en haar met een “In Memoriam” op de website herdenken. De rest van het
jaar hebben we met 6 kernteamleden gewerkt.
Prijzen
Al in januari wordt bekend dat we als Zomerschool55+ zijn genomineerd voor de ING-campagne
“Help Nederland vooruit” en dat we dus publiciteit moeten gaan genereren om zo veel mogelijk
stemmen voor ons project binnen te halen in de periode van 22 januari tot en met 12 februari. Dat
lukt ons goed en we weten de meeste stemmen binnen te halen. De uitreiking van deze prijs - € 5000
– valt na de eerste lockdown in Nederland en dat betekent dat we in een heel klein comité de komst
van de enveloppe met daarin de cheque afwachten. Geld dat we heel goed kunnen gebruiken dit
jaar.
Eind januari horen we ook dat we voor de gemeente ’s-Hertogenbosch als één van de drie
organisaties zijn genomineerd voor de Nationale Vrijwilligersprijs. Tijdens een bijeenkomst bij Galant
worden we daarvoor in het zonnetje gezet en ontvangen we een schildje van de gemeente als blijk
dat we door haar zijn genomineerd. Op 17 februari horen we dat we uit de 114 landelijke kandidaten
voor deze prijs zijn genomineerd als één van de twaalf eindkandidaten. Daarmee winnen we al een
promotiefilm ter waarde van € 3000 en kunnen we eventueel nog een publieksprijs winnen en de
landelijke winnaar worden. Dat betekent weer werk aan de winkel: publicaties maken voor de
plaatselijke pers, stemmen winnen en deelnemen aan een workshop om te pitchen voor de
landelijke verkiezing. Dat valt allemaal in de eerste Covid-19 besmettingsmaanden en telkens worden
zaken dus aangepast: geen echte pitch meer, maar een filmpje maken, geen landelijke uitslag in
realtime, maar via een livestream, enzovoort. Het vraagt van het kernteam regelmatig overleg en
aanpassen. We worden hier geen nummer 1, maar behoren wel tot de beste twaalf in Nederland en
dat vinden we ook al heel mooi en een kroon op ons “vrijwilligersbeleid”.
Programma
Bovenstaande gebeurtenissen, het overlijden van Margot, het stemmen binnenhalen en winnen van
de ING-campagneprijs en alle rompslomp rondom de Nationale vrijwilligersprijs, vinden allemaal
plaats in de eerste vier maanden van het nieuwe jaar. De maanden waarin we ook als kernteam de
activiteiten voor deze elfde editie van de zomerschool binnen moeten halen. Dat lukt wonderwel: we
weten 112 heel diverse activiteiten binnen te halen en te plaatsen in diverse dagen, tijden en
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ruimten in de zomervakantie. Aanvankelijk lijkt het er nog op dat we tegen de zomer wel weer van
alles kunnen ondernemen en dat maakt ook dat we besluiten door te gaan: alles om een nieuwe
editie drukklaar te laten maken door de vormgever en zelfs te laten drukken in een oplage van 2500
boekjes. Als we niets doen, zijn we immers zeker te laat.
Helaas haalt de werkelijkheid ons in en moeten we na de persconferentie van 6 mei waarin duidelijk
wordt dat zeker de 1,5 meter samenleving nog heel lang zal gelden, op 8 mei tijdens een
kernteamvergadering buiten in de tuin op afstand van elkaar besluiten dat de zomerschool niet door
gaat dit jaar. Er zijn te weinig activiteiten die op 1,5 meter kunnen….
Dat betekent dat de net geleverde programmaboekjes en posters de papierbak in kunnen (op een
enkele na als souvenir van het jaar dat de zomerschool niet door ging!) en wij klaar lijken te zijn…..
DZAD – de Digitale Zomerschool Activiteiten Dag
Maar er is nog een prijs die we hebben gewonnen: een promotiefilm en daarvoor krijgen we contact
met Ramon Masius van Trellis. Een promotiefilm maken is niet mogelijk dit jaar, maar… al
brainstormend bedenken we dat we misschien een digitale activiteit kunnen aanbieden aan onze
deelnemers: dat we een aantal gastdocenten kunnen vragen om toch een activiteit te komen
uitvoeren met een heel beperkt aantal deelnemers op anderhalve meter en in een grote ruimte, die
we dan livestreamen. Natuurlijk weten we wel dat onze gemiddelde deelnemer niet echt digitaal
onderlegd is en dat een dergelijke activiteit nooit de “gewone” zomerschool kan vervangen, maar
alles is beter dan niets.
Op dit idee “ja” zeggen, betekent opnieuw werk aan de winkel: kernteamoverleg, gastdocenten
benaderen, vrijwilligers vragen als deelnemers, ruimten zoeken die we voor deze dag kunnen huren,
de publiciteit opzoeken en in goed overleg met Ramon van Trellis een draaiboek opstellen. Eigenlijk
zijn we heel trots dat het ons is gelukt om DZAD te organiseren en uit te voeren: op 1 juli bieden we
onze deelnemers (die allemaal persoonlijk per mail zijn benaderd) 6 activiteiten die ze de hele dag
live kunnen volgen: Tai Chi – een voorleessessie – kookprogramma – tekenen met pen en inkt –
filosoferen en als afsluiter een wandeling door de Moerputten. Ze kunnen meekijken en meedoen:
niet alleen vandaag, maar ook de maanden daarna, want van alle activiteiten zijn filmpjes gemaakt
die per onderdeel zijn terug te zien op onze site. Op de dag zelf zijn er niet heel veel kijkers: het
aantal varieert tussen de 20 en 50 per activiteit, maar gelukkig worden de losse filmpjes later wel
redelijk goed bekeken en horen we regelmatig terug dat het weliswaar geen écht zomerschoolgevoel
gaf, maar wel erg leuk was. Mensen hebben thuis mee gedaan met de Tai Chi oefeningen, hebben
met behulp van de recepten op de site lunchgerechten bereid en hebben ook de overige activiteiten
beluisterd en bekeken. De wandeling die 360 graden gefilmd was, gaf voor velen wel een uitdaging:
hoe kun je die nu zo kijken dat je ook de omgeving ziet….
De rest van het jaar
Als zomerschool55+ hebben we verder niet veel kunnen doen dit jaar: we hebben nog wel onze
deelnemers een handreiking gedaan om deel te nemen aan de activiteiten in de zomermaanden die
wel georganiseerd konden worden, zoals de Bossche Zomer en de activiteiten Bij Katrien, waarvoor
wij onder andere een aantal ideeën en gastdocenten hebben geleverd. Eind november, begin
december hebben we ons aandeel geleverd voor een speciaal wintermagazine voor alle vrijwilligers
en deelnemers van de SAS “een warme wintergroet” en daarmee kwam een roerig jaar ten einde:
geen zomerschool55+ zoals we gewend waren, maar wel heel veel energie geleverd voor alles wat
mogelijk was.
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Financieel
Ook financieel is het natuurlijk een heel ander jaar geworden dan we gewend zijn: we hebben € 5000
gewonnen van de ING-campagne als enige inkomsten dit jaar. Met onze hoofdsponsor hebben we
afgesproken dat we het toegezegde bedrag van € 2000 mogen incasseren in 2021 en ook vanuit de
SAS hebben we geen subsidie (hoeven te) ontvangen. Uitgaven zijn er alleen voor de vormgever en
de drukker en een klein beetje voor de zaalhuur en de consumpties tijdens de Digitale Zomerschool
Activiteiten Dag. De kosten van het filmen van deze dag hebben we niet hoeven te betalen, maar
waren onze prijs voor de nominatie voor de Nationale Vrijwilligersprijs.

Overzicht Financiën Zomerschool 2020
omschrijving
Continuïteitsreserve vanuit 2019
Subsidies 2020
Eigen bijdragen deelnemers
Sponsoren 2020
Docentenvergoedingen (100 x 20)
Vrijwilligerswaardering (25 x 20)
Reiskosten docent/vrijwilligers
Huur van accommodaties
Materialenkosten
Drukwerk
Promotiekosten
Consumpties
Slotmiddag consumpties + hapjes
Lunches
Porti
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Computer en softwarekosten
Bankkosten
Continuïteitsreserve voor 2021

grootboek
8101
8000
8001
8100
4100
4120
4140
4200
4300
4400
4490
4500
4500
4510
4600
4605
4620
4630
4970

bedrag in
bedrag uit
€ 3.945,25
xx
xx
€ 5.000,00
€
120,00
xx
€
11,78
€
93,50
€
496,08
€ 2.440,57
xx
€
115,40
xx
xx
€
45,50
xx
xx
xx
€
102,47
€ 5.519,95
€ 8.945,25 € 8.945,25

De publiciteit
Hoewel we dus dit jaar geen daadwerkelijke zomerschool hebben gedraaid, hebben we wel
meerdere keren de publiciteit gezocht en gevonden.
We hebben ook nu intensief gebruik gemaakt van onze internetpagina. Er heeft het hele jaar een
algemeen zomerschoolartikel online gestaan, de filmpjes met hoogtepunten van eerdere jaren waren
te vinden en ook kon men de oude foto’s zien. Zodra er een krantenartikel werd geplaatst, was dat
ook op de site te vinden. Natuurlijk waren er in het begin van het jaar oproepen om te stemmen op
de zomerschool in het kader van de ING-campagneprijs en de Nationale Vrijwilligersprijs en hebben
we direct vermeld dat we gewonnen hadden. Voorafgaand aan DZAD is deze dag ook op de site
bekend gemaakt en op de dag zelf kon men hier de link vinden om in te loggen en nadien de filmpjes
om als nog te bekijken.
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We hebben opnieuw wel wat berichten geplaatst op de facebookpagina van de zomerschool 55+.
Die zijn door een kleine groep intensief gelezen en gevolgd. We gebruiken het medium wel, maar
gezien het aantal volgers onder de deelnemers mag het ons niet te veel extra tijd kosten.
We hebben dit jaar wel een aantal mailingen de deur uit gedaan naar oud deelnemers: natuurlijk om
hun stemmen te krijgen, maar later ook om ze op de hoogte te stellen van de DZAD en ze op de
filmpjes te wijzen.
Er zijn dit jaar meerdere persberichten geschreven en naar diverse persinstanties uit gegaan en we
mogen absoluut niet klagen over de publicatie van het een en ander. Zoals gewoonlijk plaatsen de
wijkkrantjes heel goed en bijna integraal wat je aanlevert, maar ook in alle streekbladen hebben
artikelen over de zomerschool gestaan en zelfs in het Brabants Dagblad heeft de aankondiging van
DZAD gestaan. We hebben ook een uitgebreid artikel gekregen in het HEVO-blad (toen de
zomerschool nog door zou gaan) en later een korter artikel over de DZAD.
In het najaar hebben we een artikeltje geleverd voor het nieuwe tijdschrift van de SAS – de Actieve
Senior – en in het decembernummer hebben we alvast de nieuwe zomerschooldatum daarin door
gegeven.
Vooruitblik 2021 en aanbevelingen
We gaan in januari 2021 weer beginnen aan een nieuwe Zomerschool55+ editie en hebben er
voorlopig voldoende vertrouwen in dat die ook uitgevoerd zal kunnen worden, omdat er vanaf
januari gevaccineerd gaat worden tegen Covid-19. In de zomermaanden zijn dan zeker alle mensen in
onze doelgroepen gevaccineerd en zouden activiteiten weer mogelijk moeten zijn, al zal het hier en
daar met aanpassingen zijn.
We hopen gebruik te kunnen maken van ons voorwerk afgelopen jaar en een groot aantal
activiteiten die we voor 2020 hadden binnen gehaald weer te kunnen binnenhalen voor 2021.
Natuurlijk zullen we per activiteit moeten bekijken of er aanpassingen gedaan moeten worden
binnen de dan geldende richtlijnen en of het handig is om daar alvast rekening mee te houden.
In de eerste maanden van 2021 wordt er een nieuwe website voor de zomerschool55+ klaar gemaakt
en dat betekent dat we ook op een nieuwere en actuelere manier kunnen gaan inschrijven en
betalen: meer digitaal. Natuurlijk moeten we daarbij oog houden voor de groep senioren die minder
digitaal gericht zijn en die mogelijk ook niet digitaal kunnen bankieren: een leuke uitdaging dus!
Voor een groot deel nemen we de aanbevelingen vanuit 2019 mee naar 2021. Hieronder zijn ze nog
even samengevat:
Aanbevelingen m.b.t. de organisatie voor 2021
1. Zoeken naar uitbreiding van het kernteam met name voor het binnenhalen van activiteiten;
2. Blijven zoeken naar nieuwe gastheren/ gastvrouwen, hoewel de huidige groep groot genoeg
is en het dus vooral gaat om vervanging indien nodig / evt. nieuwelingen eerst een keer mee
laten lopen;
3. Op de docentenformulieren aangeven dat er altijd een gastvrouw/gastheer bij de uitvoering
van de activiteit aanwezig is.
Aanbevelingen m.b.t. de financiën voor 2021
1. De eenheidsprijs van de activiteiten laten staan op 5 euro inclusief koffie/thee;
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2. Tijdig bedenken hoe we promotie gaan inzetten en uitvoeren (denk aan nieuwe banners met
het aangepaste ontwerp / etuis met pennen / …)
3. De begroting voor 2021 kan er -gebaseerd op 550 deelnemers- als volgt uitzien:
Begroting Financiën zomerschool 2021
omschrijving
Continuïteitsreserve uit 2020
Subsidies 2021
Sponsoren 2021
Incasso's deelnemers
Docentenvergoedingen (100 x 20)
Vrijwilligerswaardering (25 x 20) + (8 x 50)
Reiskosten docent/vrijwilligers
Huur van accommodaties
Materialenkosten
Drukwerk
Promotiekosten
Consumpties
Slotmiddag consumpties + hapjes
Lunches
Porti
Kantoorbenodigdheden
Telefoonkosten
Computer en softwarekosten
Bankkosten
Continuïteitsreserve voor 2022

grootboek
8101
8000
8100
8001
4100
4120
4140
4200
4300
4400
4490
4500
4500
4510
4600
4605
4620
4630
4683

bedrag in
bedrag uit
€ 5.500,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 15.000,00
€ 2.000,00
€
900,00
€
350,00
€ 2.000,00
€ 10.000,00
€ 2.500,00
€
750,00
€ 2.300,00
€ 1.500,00
€
200,00
€
200,00
€
25,00
€
50,00
€
175,00
€
200,00
€ 3.350,00
€ 26.500,00 € 26.500,00

Aanbevelingen m.b.t. de deelnemers voor 2021
1. Oog blijven houden voor het aantrekkelijk blijven voor alle doelgroepen vanaf 55 (meer en
minder actief);
2. Nadenken over onze naam: Zomerschool55+: leeftijd klopt niet echt en ook de naam school
dekt de lading nauwelijks. (we hebben nog wel 200 tasjes met die naam!)
3. We blijven op zoek naar activiteiten voor hen die slecht ter been zijn, die met name in de
middagen plaatsen en nodigen daarvoor ook gerichte doelgroepen uit;
4. Het percentage mannen dat deelneemt aan de zomerschool tenminste behouden, door
specifiek op hen gerichte activiteiten aan te blijven bieden, waardoor zij kennis kunnen
maken met de mogelijkheden die er in ’s-Hertogenbosch en omstreken zijn, ook in de andere
perioden van het jaar;
5. Ons blijven profileren bij de organisaties –vrijwillig en beroeps- die met ouderen in de stad
werken en via die kanalen ook onze programmaboekjes verspreiden (denk aan
Zonnebloemafdelingen, huiskamers, wijkgebouwen, etc).
Aanbevelingen m.b.t. de activiteiten algemeen voor 2021
1. De keuze voor aantal activiteiten laten bij 6: is ruim voldoende, zeker als ook nog gebruik
gemaakt kan worden van de last minute balie.
2. Heel goed kijken naar de mogelijkheden van de diverse activiteiten in relatie tot Covid-19:
wat is (on)mogelijk als het gaat om afstand en ontsmetten bv.
6 Evaluatie ZS 2020

3. De samenwerking met de sportafdeling van de gemeente weer activeren, maar met name
zoeken naar uitdagende en minder bekende beweegactiviteiten;
4. Vooral ook blijven inzetten op (technische) excursies en lezingen. Met name excursies
worden vaak als vakantie-uitje gezien en dat is natuurlijk prima;
5. In het verlengde van 3 zeker weer een dagtocht aanbieden die –net als nu- niet te vroeg start
(voor veel echt ouderen is 11.00 uur een prima en haalbare tijd om te starten). Wel tijdig met
de aanbieder overleggen of bv een gecombineerde dagtocht voor iets actievere en iets
minder actieve senioren te doen is;
6. Zorgen voor voldoende nieuwe workshops e.d. om terugkerende gasten tevreden te kunnen
houden en deze met name zoeken in de creatieve hoek, kookactiviteiten, de computer, op
het gebied van bewegen (nieuwe sporten) en excursies (bv bedrijfsbezoeken);
7. Activiteiten waar wachtlijsten voor waren zeker weer inplannen!
8. Bewust activiteiten inplannen voor de oudere senioren die niet meer zo actief (kunnen) zijn:
denk aan een filmmiddag, een spelletjesmiddag, een lezing op een bereikbare plek etc.… ;
Aanbevelingen m.b.t. de activiteiten specifiek voor 2021
1. Activiteiten nog beter omschrijven in het programma, m.n. wat betreft het benodigde
kennisniveau (eventueel een beginners- en gevorderde activiteit), wat men mee moet
brengen, de duur en intensiteit van b.v. wandelingen en de plaats waar een activiteit wordt
gehouden;
2. Met name ten aanzien van de computerworkshops: deze weer meer aanbieden en proberen
mensen ook direct te laten oefenen en in het programmaboekje aangeven dat men eigen
laptop mee kan brengen;
3. T.a.v. computerworkshops kan worden gedacht aan werken met een IPhone / Android
telefoon en meerdere foto bewerkingsprogramma’s.
4. Blijven zoeken naar interessante lezingen en excursies, alsmede bedrijfsbezoeken;
5. Als uitgangspunt ook kijken naar alles wat in de stad gedurende het jaar wordt aangeboden
en daar docenten van uitnodigen om bij ons kennis te laten maken met;
6. Lering trekken uit de aantallen deelnemers: bij vol deze workshop opnieuw aanbieden, bij
nauwelijks dekkend een vervangende zoeken;
7. Zeker doorgaan met het aanbieden van een beperkt aantal grootouder-kleinkindactiviteiten;
Aanbevelingen m.b.t. de publiciteit voor 2019
1.
2.
3.
4.

Vasthouden aan 2000 programmaboekjes,
Facebookpagina op waakvlamniveau bijhouden;
Ook gedurende het jaar regelmatig nieuws plaatsen op onze nieuwe internetpagina;
Nieuwswaarde creëren om meer artikelen in de bekendere streekbladen gepubliceerd te
krijgen en/of netwerken met contactpersonen daar;
5. Zoeken naar een oplossing om foto’s e.d. te maken en te plaatsen op de website.
6. Het publiciteitsplan goed evalueren en aanpassen voor 2021.
Aanbevelingen m.b.t. de inschrijvingen voor 2021
1. Digitaal inschrijven en betalen via de nieuwe site;
2. Ook persoonlijk aanmelden mogelijk maken: bv twee dagdelen in De Stolp in het begin en
midden van de inschrijfperiode;
3. Met een groepje kernteamleden de nieuwe site heel goed bekijken, inrichten, bewaken en
evalueren.
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4. Aandacht voor de bevestigingsbrief die uit het nieuwe programma moet rollen: als het
mogelijk is daarin ook vermelden waar de activiteit is en wat men mee moet brengen;
5. Programmaboekje de hele periode op de site laten staan.
6. Gedurende het draaien van de zomerschool kan alleen digitaal worden aan- en afgemeld in
De Stolp bij directe betaling;
7. In het programmaboekje en op de site melden dat afmelden dringend gewenst is;
8. Alle afmeldingen die binnenkomen zowel doorgeven aan de gastvrouw als aan de
coördinator, zodat wachtlijstmensen gebeld kunnen worden;
9. Een formulier ontwikkelen dat niet alleen bij de last minute balie kan worden gebruikt, maar
ook onderweg door de gastvrouwen/gastheren om van “nieuwe” deelnemers alle gegevens
te noteren;
10. Een tweede telefoonnummer in gebruik nemen dat wordt bewaakt door de dagcoördinator.

Tot slot
We kijken terug op een vreemde elfde editie van de zomerschool voor 55+. Een editie, waarbij we
een gewaardeerd kernteamlid verloren, we twee grote prijzen binnen haalden, we meer dan 100
activiteiten wisten te regelen, we het gewone programma op het laatste moment moesten cancelen
en we tot slot toch een Digitale Zomerschool Activiteiten Dag wisten te organiseren.
We kijken vooruit naar een hoopvol jaar: een jaar waarin we verwachten in de eerste drie weken van
de zomervakantie (maandag 26 juli tot en met vrijdag 13 augustus 2021) een nieuwe editie van de
zomerschool te kunnen waarmaken. We zullen wel goed moeten kijken of er in die periode ruimten
zijn waar we terecht kunnen en al vroeg het een en ander moeten vastleggen bij bv De Stolp, De
Ontmoeting, De Biechten en Bij Katrien.

’s-Hertogenbosch, januari 2021
Namens de zomerschoolcrew,
Fia de Vos
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