
          
 

JAARVERSLAG 2019:  

 

“Lokaal-O gaat door!”  

 
 

 
 

 

 

 

Contactgegevens Stichting Lokaal-O: 

 

Secretariaat: Nachtegaallaan 47, 3741 WT Baarn 

info@lokaal-o.nl 

www.lokaal-o.nl 

KvK 6705 6202, RSIN 856811609 

  

mailto:info@lokaal-o.nl
file:///C:/Users/hanneke/Documents/Lokaal-O/www.lokaal-o.nl
http://www.lokaal-o.nl/


   

LOKAAL-O Jaarverslag 2019 

LOKAAL-O gaat door in 2019!  

 
INLEIDING 

 

LOKAAL-O is een bewonersinitiatief, in de zomer van 2016 begonnen. Aanleiding was het 

leeggekomen gebouw van basisschool Gaspard de Coligny aan de Meijerslaan (Professorenbuurt 

Baarn). Een oproep in de lokale media leidde tot een bruisende ontmoetingsplek in de buurt én tot de 

oprichting van Stichting LOKAAL-O in oktober 2016. De locatie kon op tijdelijke basis worden gehuurd 

van Camelot BV die als leegstandsbeheerder is ingeschakeld door de gemeente Baarn. 

 

Stichting LOKAAL-O heeft als doel sociaal-maatschappelijke en culturele werk- en 

ontmoetingsplekken te faciliteren, (bewoners)initiatieven, met name op sociaal-maatschappelijk en 

cultureel gebied, te ondersteunen, en daarnaast sociaal-maatschappelijke en culturele evenementen 

te organiseren. 

  

De O van LOKAAL-O staat voor Open, Ontmoeting en Ondernemen 

 

Vanaf het begin heeft Lokaal-O zich bewezen als een heel laagdrempelige ontmoetingsplek voor 

mensen uit de buurt en uit heel Baarn. Een plek waar allerlei initiatieven gemakkelijk van de grond 

kunnen komen, wat een bijdrage levert aan een grotere sociale cohesie in de buurt en het dorp. Een 

ontmoetingsplek die in een belangrijke behoefte voorziet voor iedereen, met activiteiten die het 

verschil maken in het leven van mensen. Rijk, arm, hoogopgeleid, nauwelijks scholing, nieuwkomers, 

‘echte’ Barinezen, mensen blakend van zelfvertrouwen en mensen die moed moeten verzamelen om 

de deur uit te komen, iedereen is welkom bij Lokaal-O. 

 

ONTWIKKELINGEN 2019 

 

Lokaal-O noemt zichzelf ook een ‘nomadische stichting’. Dat wil zeggen dat we niet vast zitten aan 

één bepaalde plek, maar ervan overtuigd zijn dat we ook op een andere plek in Baarn een 

toegevoegde waarde kunnen bieden vanuit onze doelstellingen.  

 

Begin 2019 werd bekend dat de voormalige Gaspard de Colignyschool tegen het einde van het jaar 

zou worden gesloopt voor woningbouw, waardoor gezocht is naar een nieuwe locatie voor Lokaal-O. 

Die werd gevonden in de Boemerang, een voormalig jongerencentrum aan de Plataanlaan, in 

eigendom van de gemeente Baarn, een zeer geschikte en prettige ruimte die de stichting ook nu weer 

op tijdelijke basis kon huren van leegstandbeheerder Camelot.  

 

Het pand was wel behoorlijk verwaarloosd. Voorafgaand aan het besluit om naar de Boemerang te 

verhuizen, vroeg het bestuur aan alle initiatieven of ze mee wilden gaan en bereid waren er 

gezamenlijk de schouders onder te zetten om van die verwaarloosde plek iets moois te maken. En 

iedereen zei ja.  

Wij organiseerden in augustus een drietal painting party’s, die echte party’s werden met zang, muziek, 

lekker eten, veel en hard werken. Waardoor de onderlinge saamhorigheid groeide en het besef van 

eigenaarschap bij iedereen.  

De officiële opening van Lokaal-O in de Boemerang was op 30 september en werd feestelijk gevierd 

tegelijk met Burendag. Meer dan 300 Baarnaars hebben ons toen een bezoek gebracht.  
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Gezamenlijke maaltijd, Openingsdag 30 september 2019 

 

Mede dankzij de hulp en inzet van velen en onder meer een prachtige donatie van de Stichting Doen 

voor de inrichting van het pand en de inbouw van een mobiele keuken kon Lokaal-O in de Boemerang 

uitgroeien tot een vast onderdeel in het dagelijkse leven van veel Baarnaren. De ligging, inrichting en 

de openheid van de nieuwe plek maakten dat mensen makkelijk binnenstapten en mogelijkheden 

zagen voor het realiseren van hun eigen idee en het organiseren van hun eigen activiteit. De hele 

uitnodigende entourage in de Boemerang maakte dat mensen zich er thuis voelden als initiatief, de 

enorme ruimte maakte dat ze hun vleugels konden uitspreiden. 

 

Door de verhuizing naar de Boemerang en de kans om een keuken en gezellige ontmoetingsruimte in 

te richten kwamen een hoop nieuwe activiteiten op gang. Elke week een mee-eetactiviteit, 

georganiseerd door Aqela, een Afghaanse Baarnaar, eens in de twee weken buurtmaaltijden met 

gastkoks, zo nu en dan gecombineerd met een muzikale omlijsting, voor zo’n 20-40 mensen. 

Bakactiviteiten en extra laagdrempelige inloopactiviteiten, zoals koffieochtenden en extra 

openingsmiddagen van de buurtbieb.  

En doordat het zo’n gezellige ontmoetingsruimte is geworden, kwamen veel meer organisaties en 

clubs op het idee om in Lokaal-O activiteiten te starten. Zoals een Samen Sterk groep van Kwintes 

met en voor mensen die geen enkel netwerk hebben. Waarvan dan weer sommigen durfden mee te 

doen met de buurtmaaltijden, omdat ze zich thuis voelden in Lokaal-O.  

 

In de groei van buurtkamer naar een vrijplaats/ontmoetingsruimte is Lokaal-O nog nadrukkelijker voor 

heel Baarn van betekenis geworden en voor velen een onmisbare tweede huiskamer en een 

community waar ze bij horen. Ook wordt Lokaal-O nu als zodanig erkend door de gemeente en 

andere maatschappelijke organisaties en initiatieven. Lokaal-O is een begrip geworden in het dorp, er 

zijn ontzettend veel mensen die nu weten wat Lokaal-O is en doet.  
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ACTIVITEITEN 

 

De individuele Lokaal-O initiatieven zijn in 2019 in de Boemerang stuk voor stuk gegroeid, 

steviger geworden, geworteld, verbondener, sterker qua gemeenschaps- en veerkracht en qua 

individuele groei van mensen; daarnaast zijn er nieuwe initiatieven bij gekomen. 

Thee en Taart op Maandag, waarbinnen een naaiclub is ontstaan, kent nu gemiddeld 20-25 in 

plaats van gemiddeld 6-10 bezoekers en deelnemers. Teken- en schilderclub Tronie bestond uit 

één groep en is gegroeid naar drie groepen met wachtlijsten. Stuk voor stuk hechte 

gemeenschapjes die niet meer zonder elkaar kunnen.  

Er is een nieuw initiatief ontstaan op het gebied van kunst. Er waren wisselende tentoonstellingen 

met elke keer een opening en een vernissage, waardoor weer heel andere mensen in Lokaal-O 

bij elkaar kwamen.  

Mooie Ontmoetingen groeide uit tot een club van zo’n 25 vrouwen die wekelijks samenkomen en 

gezamenlijke activiteiten ondernemen.  

De Weggeefwinkel kon in de Boemerang voluit gaan, met zo’n 300 m2 winkelruimte 2x per week 

geopend. Het is echt een begrip geworden in Baarn, zowel bij de brengers van spullen als bij de 

halers. En op het gebied van armoedebestrijding en sociale contacten, door een grote koffietafel, 

waar elke week volop gebruik van gemaakt werd.  

 

Overzicht activiteiten Lokaal-O in de Boemerang 2019 

 

Vaste open activiteiten, wekelijks Bezoekers per week gem. 

Weggeefwinkel 2x per week geopend met per keer 40-50 mensen 90 

Thee & Taartmiddag op maandag 20-25 

Buurtbieb/open inloop (2 x per week) 20 

Koffie-ochtend op woensdag 5-10 

Mooie Ontmoetingen op dinsdagmiddag 20-25 

Dialoogtafel op Dinsdag 8 

Taalontmoetingen 8 

Aqela kookt op woensdag 5-10 

Om de week een etentje ‘Lokaal Aan Tafel’ met wisselende koks 

en tussen 20-40 gasten 

10-20 

Vaste wekelijkse activiteiten van besloten clubs (activiteiten 

waarvoor je je op moet geven en (soms) een kleine bijdrage moet 

betalen, geen open inloop) 

 

Theaterschool 25 

Arabische les voor kinderen 30 

Tekenclubs (3x per week) 50 

Yoga 5-10 

Incidentele activiteiten van maatschappelijke/culturele organisaties  

Vastenmaaltijden, knutselclub, koren, politieke partijen, Samen 

Sterk-netwerk Kwintes, activiteiten in Week van de Eenzaamheid 

20-40 

Regelmatig maar niet wekelijks  

Workshops (open inloop/gratis), zoals theaterworkshops voor 

jongeren, Wereldkoor, Autobio theater 

 

Openingen van wisselende tentoonstellingen  

Diverse gezamenlijke grotere Lokaal-O-events, zoals in 2019 de 

Winterparade en de Kerstshow op Eerste Kerstdag. 

Per event 75-100 
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ORGANISATIE 

 

Het stichtingsbestuur is vooral faciliterend aan het collectief van de gebruikers van Lokaal-O, de 

initiatieven die in Lokaal-O tot bloei komen en de mensen/organisaties die (ook incidenteel) ruimte 

huren om in Lokaal-O ‘hun ding te doen’. Het bestuur overlegt gemiddeld eens per maand. 

 

De samenstelling van het stichtingsbestuur is in 2019 veranderd. In augustus 2019 is 

voorzitter/penningmeester Margreet Breukelaar teruggetreden. Hanneke Koppen van Houten is in april 

2019 in het bestuur gekomen in de functie van PR-functionaris en na het terugtreden van Margreet 

Breukelaar als voorzitter. Per 31 december is Judith van Houten toegetreden als penningmeester. 

Birgit Oelkers (secretaris) en Marjo Stam (algemeen bestuurslid) bleven aan. 

 

In het Gebruikersoverleg, dat eens per zes weken plaatsvindt, praten alle ‘vaste’ gebruikers mee en 

worden op democratische wijze de meeste beslissingen genomen over het reilen en zeilen in de 

locatie.  

Het bestuur heeft in de Boemerang nog meer dan in de Gaspard ingezet op community building en 

het versterken van gezamenlijkheid en gemeenschapskracht. Dat we niet met vrijwilligers werken 

maar met ‘Lokaal-O makers’ is een wezenlijk punt.  Ongeacht wat iemand doet, we dragen allemaal 

eraan bij dat Lokaal-O een fijne plek is. Dat maakt dat er veel eigenaarschap is en dat mensen zich 

trots en medeverantwoordelijk voelen voor wat we gezamenlijk neerzetten. Zo is er een groep 

vrouwen die bij de buurtmaaltijden en events die we organiseren belangrijke facilitaire taken uitvoeren. 

Dat zijn geen vrijwilligers, dat zijn de ‘Boemerang Angels’. 

 

Bijna maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief rondgestuurd om iedereen die zich betrokken voelt bij 

Lokaal-O te informeren over de actuele stand van zaken. 

 

 

 
 

Lokaal op Maandag, met thee en taart 
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BELEID 

 

Lokaal-O blijft werken volgens de principes van community building à la ABCD (Asset Based 

Community Building). Dat houdt in dat we focussen op wat er al is en wat mensen kunnen en willen, in 

plaats van op tekorten, problemen en beperkingen. We werken niet vanuit de vraag, maar vanuit het 

aanbod dat onze buren en andere dorpsbewoners in huis hebben. Daarbij hanteren we de volgende 

uitgangspunten:  

 

- Iedereen is welkom. We gaan ervan uit dat iedereen iets kan en wil en het belangrijk is dat 

mensen zich gezien voelen, erbij horen, van betekenis kunnen zijn. We onderscheiden geen 

doelgroepen en maken geen onderscheid in kwetsbaar en krachtig.  

- We werken vanuit de overtuiging dat ‘van het een het ander komt’. Dat betekent bijv. dat we als 

stichtingsbestuur niet alles dichttimmeren met inhoudelijke doelstellingen, programma’s en plannen, 

maar ruimte bieden om dingen te laten ontstaan en dromen werkelijkheid te laten worden en ‘het 

toeval prikkelen’. Daarvoor helpen we mensen waar nodig en mogelijk op weg: met ruimte, onze 

netwerken en contacten en vooral: we verbinden mensen die in Lokaal-O actief zijn met elkaar.  

- We werken niet met vrijwilligers in de traditionele zin van het woord, dat wil zeggen dat we als 

stichtingsbestuur geen activiteiten bedenken en daar vrijwilligers bij zoeken. Iedereen die iets doet in 

Lokaal-O is een Lokaal-O maker. We willen mensen inspireren om zichzelf als (waar)maker te zien. 

Van hun eigen leven, hun dromen, hun leefomgeving, zo’n plek als Lokaal-O, hun buurt etc.  

- Bij Lokaal-O staat het DOEN centraal, en we gaan ervan uit dat veranderingen niet ontstaan door 

plannen en structuren, maar door mensen die elkaar weten te vinden in hun dromen, zorgen en 

passies, en daar zelf werk van maken in plaats van te adresseren aan derden. 

- We werken vanuit het principe ‘alles begint klein, met een vonk en met plezier.’ Dat is misschien 

nog de belangrijkste succesfactor van de initiatieven die in Lokaal-O zijn ontstaan. 

 

Financieel beleid en werving van fondsen  

Stichting Lokaal-O streeft geen commercieel belang of winstoogmerk na. Bestuur en initiatiefnemers 

verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met uitzondering van eventuele onkosten-

vergoedingen.  

De stichting kent geen structurele subsidies of vaste inkomsten en het initiatief is alleen mogelijk 

dankzij de bijdragen van gebruikers, overheid en fondsen. Ook ontvangt de stichting variabele 

inkomsten uit sponsoring door het plaatselijke bedrijfsleven, in gelden of natura. Bedrijven en 

(buurt)winkels in Baarn zijn steeds vaker bereid gebleken om, in het kader van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en hun verbondenheid met de gebruikers van Lokaal-O te versterken, hun 

steentje bij te dragen in de vorm van kortingen en materiaal. De stichting heeft een ANBI-erkenning. 

Hierdoor kan een donateur of sponsor de gift van zijn inkomsten- of vennootschaps-belasting 

aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. 

 

Beheer van de fondsen  

Jaarlijks verworven fondsen worden direct besteed aan de activiteiten van Lokaal-O waarvoor de 

fondsen zijn verkregen. Eventuele incidentele overschotten worden overgeboekt naar de begroting 

van het volgende jaar. 

De Stichting houdt geen groter eigen vermogen aan dan noodzakelijk is voor de continuïteit van de 

voorziene activiteiten. Om de onafhankelijkheid van de besluitvorming over het vermogen te 

waarborgen, kan het bestuur hierover alleen besluiten nemen bij gelijkheid van stemmen van 

minstens twee leden. Daarnaast hebben de initiatiefnemers van het collectief een grote invloed via 

het Gebruikersoverleg. 

Een eventueel bij opheffing van de Stichting ontstaan batig saldo zal worden toegekend aan een 

instelling met een vergelijkbare doelstelling in Baarn.  
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FINANCIEEL OVERZICHT 2019 

 

Inkomsten 

De gebruikers van Lokaal-O betalen een bescheiden bijdrage voor het gebruik van de ruimtes (€ 15 

tot € 50 per dagdeel). De stichting hanteert daarbij een (zeer) laag tarief voor maatschappelijke 

initiatieven die voor iedereen toegankelijk zijn én een meer commercieel tarief. Daarnaast is er een 

nultarief voor mensen die anders hun initiatief echt niet kunnen betalen en/of om een initiatief enkele 

keren uit te proberen. Voor de deelnemers aan structurele initiatieven en bij de open-inloopactiviteiten 

zijn koffie en thee gratis. 

In de maanden juli en augustus is Lokaal-O gesloten geweest vanwege de verhuizing van de 

Gaspard-school naar de Boemerang, waardoor er geen inkomsten waren terwijl wel de huurkosten 

doorliepen. Omdat in de nieuwe locatie vaker en meerdere ruimtes konden worden verhuurd, heeft de 

stichting dit kunnen compenseren. In totaal is in 2019 aan gebruikersbijdragen een bedrag van  

€ 9.297 ontvangen.  

 

Subsidies en donaties 

In 2019 is door Stichting Doen een projectsubsidie van € 19.000 toegekend voor het opknappen van 

de centrale bar- en ontmoetingsruimte in de Boemerang, het installeren van een mobiele keuken en 

het verfraaien van de buitenruimte. Eind 2019 was in totaal € 18.110 besteed aan inrichting en 

inventaris. De projectkosten liepen nog door in 2020 en worden apart verantwoord. 

 

Daarnaast ontving Lokaal-O tweemaal een stimuleringsbijdrage van de gemeente Baarn ad. € 8.408 

in totaal, waarvan € 4000 was bedoeld voor 2019 en het restant is gereserveerd voor het jaar 2020. 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Baarn doneerde € 136 en het Oranje Fonds gaf een bijdrage van  

€ 280 voor de gecombineerde openings- en Burendag op 30 september 2019. 

Van BPD, de projectontwikkelaar van de Gaspard-schoollocatie, ontvingen wij een donatie van  

€ 3.000. Hiervan is € 1.500 doorgegeven aan de Weggeefwinkel en Mooie Ontmoetingen om hun 

activiteiten verder te stimuleren. Stichting Protestantenfonds droeg € 800 bij voor de aanschaf van 

naaimachines en stoffen voor het initiatief ‘Lokaal op maandag’ en het Prins Bernhardfonds € 70. 

 

 
 

Buurtetentje, 16 november 2019 
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Uitgaven 

Aangezien de individuele initiatiefnemers de eigen kosten van hun activiteiten dragen, zijn deze niet 

terug te zien in het jaaroverzicht.  

Het grootste deel van de uitgaven van Lokaal-O gaat naar de huur van de locatie. De Stichting Lokaal-

O heeft tot september 2019 de oude Gaspard-school gehuurd van Camelot BV en per 1 augustus via 

dezelfde verhuurder de nieuwe locatie De Boemerang in gebruik genomen. In 2019 is in totaal een 

bedrag van € 8.626 afgedragen. De energiekosten zaten hierbij in.  

 

De vaste kosten betreffen daarnaast zaken als wifi, schoonmaak, huur van de koffieautomaat en de 

inkoop van koffie. Incidenteel waren er de kosten voor de activiteiten en evenementen ad. € 2.902 

(zoals burenetentjes, filmavond, recepties, kerstmarkt etc.) en de organisatiekosten ad. € 12.200 

(zoals bankadministratiekosten, Kamer van Koophandel en PR-uitgaven). De penningmeester houdt 

hiervan een administratie bij.  

 

Aan het begin van 2019 had Lokaal-O nog een eigen vermogen van € 928. De toen opgestelde 

begroting is door de verhuizingssituatie niet relevant. Met het behaalde resultaat van € 7.923 komt het 

eindvermogen eind 2019 uit op € 8.852. Een groot deel hiervan is gereserveerd voor activiteiten uit te 

voeren in het jaar 2020. 

 

Actuele vooruitblik op de financiële situatie 

De financiële situatie in 2020 begint gezond, maar stelt Stichting Lokaal-O voor enkele nieuwe 

uitdagingen. Vanwege de coronacrisis moest de locatie per 13 maart 2020 sluiten, waardoor er vanaf 

die datum geen gebruikersvergoedingen meer binnenkwamen. De vaste onkosten, met name de 

huurkosten, lopen wel gewoon door. 

 

Ten tweede gaf de gemeente Baarn begin april 2020 aan dat de Boemerang per 1 juli 2020 zou 

worden gesloopt en dat Lokaal-O per die datum de locatie moest verlaten. Als alternatief is het oude 

schoolgebouw aan de Kerkstraat in Baarn, het Poorthuis, aangeboden en door de stichting aanvaard 

als nieuwe locatie. Vanwege de komende verhuizing blijft Lokaal-O ook nog in de maanden juli en 

augustus gesloten, terwijl er extra kosten zullen zijn voor verhuizing en (her)inrichting.  

 

De nieuwe plek voor Lokaal-O ligt ook in het centrum van Baarn, maar minder aan een looproute en 

de oppervlakte is kleiner, zodat naar verwachting de opbrengsten uit verhuur lager zullen zijn. 

Vanwege de anderhalve meter-maatregelen zullen de activiteiten kleinschaliger en minder uitbundig 

zijn dan wat we gewend waren. Het team van de Weggeefwinkel heeft daarbij laten weten dat voor 

hen de nieuwe ruimte te beperkt is en zij op zoek gaan naar een alternatief.  

 

Lokaal-O verwacht dat alle meeverhuizende initiatieven in de nieuwe locatie hun draai kunnen vinden 

en dat ook de ruimte in het Poorthuis weer zal uitnodigen tot onverwachte, bijzondere initiatieven en 

een intensief gebruik als creatieve ontmoetingsplek voor alle inwoners van Baarn. 

 

 

Baarn, 21 juni 2020, 

Bestuur Stichting Lokaal-O 

 

 

 

 

 

BIJLAGE: Resultatenrekening en Balans 2019       
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RESULTAAT 2019    

    

naam bedrag in bedrag uit 
totaal 
onderdeel 

ACTIVITEITEN    

divers activiteiten/evenementen  € 989,28  
marktkramen  € 24,95  
filmavond/rechten  € 26,75  
schenking BPD aan Weggeef en MO  € 1.500,00  
eenmalig/divers  € 361,49  

   € 2.902,47 

INRICHTING    

startkosten Boemerang  € 16.003,81  
koffiemachine  € 1.082,30  
inrichting  € 1.024,27  

   € 18.110,38 

ORGANISATIEKOSTEN    

administratie/bankkosten/abonnement  € 129,61  
huur Camelot  € 8.625,92  
schoonmaakspullen  € 1.359,35  
schoonmaak extern  € 857,16  
PR/drukwerk ed.  € 752,72  
wifi  € 240,00  
scholing  € 140,00  
reparaties  € 95,71  
rekenverschillen  € 1,39  

   € 12.201,86 

BIJDRAGEN DERDEN    

Prins Bernhardfonds € 70,00   

Gemeente Baarn € 8.407,90   

Steunpunt Vrijwilligers € 135,70   

Stichting Doen € 19.000,00   

Oranjefonds € 280,00   

St. Protestantsfonds € 800,00   

donatie BPD € 3.000,00   

kasgeld/baromzet  € 165,50  € 31.859,10 

    

BIJDRAGEN INTERN    

gebruikersbijdragen € 9.278,75  € 9.278,75 

    

    

totaal in/uit € 41.137,85 € 33.214,71  

    

RESULTAAT 2019 € 7.923,14   
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BALANS 2019   

 31-dec-18 31-dec-2019 

   

in kas 0 € 15,50 

bank € 928,44 € 8.836,08 

   

   

resultaat boekjaar 2019 € 7.923,14  

   

    € 8.851,58 
 

 

 

 

 

 
 


