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LOKAAL-O in 2020 
 
INLEIDING 
 
Lokaal-O is begonnen als bewonersinitiatief naar aanleiding van een leeggekomen schoolgebouw aan 
de Professor Meijerslaan in Baarn. Een oproep in de lokale media leidde tot een bruisende 
ontmoetingsplek voor de buurt met allerlei activiteiten en tot de oprichting van Stichting Lokaal-O in 
oktober 2016. De locatie werd op tijdelijke basis gehuurd van Camelot die als leegstandsbeheerder 
was ingeschakeld door de gemeente Baarn. 
 
Stichting Lokaal-O heeft als doelstelling het (doen) faciliteren van sociaal-maatschappelijke en 
culturele werk- en ontmoetingsplekken, het ondersteunen van (bewoners)initiatieven met name op 
sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied en het (doen) organiseren van sociaal-maatschappelijke 
en culturele evenementen.  
Lokaal-O noemt zichzelf daarnaast een ‘nomadische stichting’. Dat wil zeggen niet vast te willen zitten 
aan één bepaalde plek, maar ervan overtuigd te zijn ook op andere plekken in Baarn een 
toegevoegde waarde te kunnen bieden vanuit deze doelstellingen.  
  

 

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

 
Vanaf het begin heeft Lokaal-O zich bewezen als een laagdrempelige ontmoetingsplek waar allerlei 
initiatieven gemakkelijk van de grond kunnen komen, wat een bijdrage levert aan een grotere sociale 
cohesie in het dorp. Een plek die in een belangrijke behoefte voorziet voor iedereen, met activiteiten 
die het verschil maken in het leven van mensen. De bezoekers, deelnemers en Lokaal-O makers zijn 
divers en komen uit veel verschillende buurten.  Rijk, arm, hoogopgeleid of nauwelijks scholing, 
nieuwkomers en ‘echte’ Barinezen, mensen blakend van zelfvertrouwen en mensen die moed moeten 
verzamelen om de deur uit te komen, iedereen is welkom bij Lokaal-O.  
 
Stichting Lokaal-O houdt bij alle activiteiten - buiten of binnen - vast aan de principes van community 
building: nooit voor initiatieven en andere mensen iets doen, maar altijd samen met; er altijd op uit zijn 
om de kring groter te maken; aandacht en tijd besteden aan het levendig houden en het onderhoud 
van de gemeenschap, met persoonlijke contacten en onderlinge relaties als basis; uitgaan van  
gezamenlijke verantwoordelijkheden, flexibiliteit en creativiteit. 
 
In 2019 is Lokaal-O verhuisd naar de Boemerang, een voormalig jongerencentrum aan de 
Plataanlaan, eigendom van de gemeente Baarn en ook nu weer op tijdelijke basis via Camelot. Een 
belangrijk verschil met de oude school was dat Lokaal-O in de nieuwe locatie een goed uitgeruste 
keuken heeft kunnen installeren, dankzij een gulle subsidie van Stichting Doen.  
 
Na een grote opknapbeurt in de zomer van 2019 en de officiële opening eind september kwamen op 
deze prachtige plek allerlei nieuwe initiatieven op gang zoals buurtmaaltijden, bakactiviteiten en 
laagdrempelige inloopactiviteiten als koffieochtenden en extra openingsmiddagen van de buurtbieb.  
 
 
ONTWIKKELINGEN IN 2020 
 
Het jaar 2020 laat zich kenmerken door twee onverwachte ontwikkelingen die een grote impact 
hebben gehad op het wel en wee van de Lokaal-O makers, gebruikers en bezoekers: de coronacrisis 
en opnieuw een verhuizing. 
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Januari-februari: Start van het jaar met nieuwe activiteiten 
 
Lokaal-O begon 2020 vol optimisme met op 4 januari een feestelijke, muzikale en goed bezochte 
nieuwjaarsreceptie. De vaste activiteiten liepen goed door en de buurtetentjes trokken steeds meer 
bezoekers. Daarnaast werden nieuwe activiteiten opgestart zoals de Autobiografische 
theaterworkshopserie van Erica Bilder. Er was een wereldkoor in oprichting en een plan voor een 
reeks culturele workshops voor kinderen en jongeren.  
Het team ‘Boemerang-Angels’ werd geformeerd: een clubje gastvrije dames die graag wilden komen 
meehelpen bij de etentjes en andere bijzondere evenementen. 
 

         
 

Extra activiteiten waren in deze periode onder meer: 
 

- 30 januari: interne workshop “Hoe houd je het goed” voor alle Lokaal-O-gebruikers over 
manieren van omgaan met elkaar; 

- 7 februari: bioscoopavond  met de film ‘The Biggest Little Farm’; 
- 9 februari: deelname aan het landelijke evenement  “Gluren bij de Buren” met optredens van 

de Prof. Buysband en de Musicalproeverij van Lisette en Jasper van Theaterhuis Marc van 
Driel;   

- 22 februari: start van de expositie “Zwart-wit met een vleugje kleur”, georganiseerd door 
Kunstenaarsvereniging Luna, met verschillende technieken van vijf kunstenaars. 

 
Bijzonder was op 13 februari het maatschappelijk debat “Met woningen alleen bouw je geen dorp, 
over de waarde van maatschappelijke initiatieven in Baarn”, door Lokaal-O georganiseerd in 
samenwerking met zeven andere ‘nomadische’ maatschappelijke initiatieven.  
Doel van de discussieavond was om met name de plaatselijke politici anders te laten kijken naar 
(betaalbare) huisvesting voor maatschappelijke en culturele (bewoners)initiatieven. In de aanloop van 
de bijeenkomst bracht Lokaal-O de waarde van deze ondernemingen onder de aandacht door een 
reeks interviews met ‘maatschappelijke nomaden’ in de Baarnsche Courant en enkele podcast-
uitzendingen met hen. Ruim 60 deelnemers gingen die avond levendig in discussie met elkaar. 
 
Ook werd in februari bekend dat de Baarnse Vrijwilligerscentrale Lokaal-O had voorgedragen als 
kandidaat voor de Nationale Vrijwilligersprijs. Daarnaast was er een kans op een donatie van het ING 
Nederland Fonds ‘Help Nederland vooruit’. In oktober 2019 hadden buurtverbeteraars de mogelijkheid 
hun initiatief aan te melden en daar uit werden er 250 geselecteerd, waaronder dus Lokaal-O.  
Voor beide nominaties kon gestemd worden door het publiek. 
 

https://www.vrijwilligerswerk.nl/nationalevrijwilligersprijzen/kandidaten/1523607.aspx?t=LOKAAL-O
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Maart (1): Van feest naar sluiting 
 
Op zondag 8 maart vierde Lokaal-O Internationale Vrouwendag met veel muziek en zang, fijne 
workshops en lekker eten. Het werd een echt feest en ruim honderd Baarnaars genoten van de 
ontspannen sfeer, de vrolijke muziek en van elkaar. De dag werd afgesloten met een Lokaal-aan-
Tafel-buurtmaaltijd. Het zou voorlopig de laatste gezamenlijke maaltijd blijken.  
 

     
 
Want intussen namen de zorgen over het oprukkende coronavirus toe. Lokaal-O nam zelf al 
voorzorgsmaatregelen en wees bezoekers erop voorzichtig te zijn en hygiëne in acht te nemen, tot de 
overheid  op 16 maart de richtlijnen rond het coronavirus aanscherpte en Lokaal-O de deuren moest 
sluiten. In één klap kwamen alle activiteiten stil te liggen, juist in een periode dat de Boemerang een 
geliefde aanmeerplek was geworden voor vele Baarnse inwoners. Door de sluiting kwamen er geen 
inkomsten meer binnen, terwijl de huur en andere vaste lasten doorliepen. 
 
Vrij snel na de sluiting brachten Lokaal-O-makers acties op gang om elkaar niet uit het oog te 
verliezen in deze voor iedereen zo moeilijke periode. Het ging om praktische hulp, maar vooral was 
belangrijk via onderling contact aandacht voor elkaar te houden en het saamhorigheidsgevoel niet los 
te laten.  
Lokaal-O makers hingen “Houd moed” spandoeken op bij dertien zorginstellingen en er ontstond een 
Weggeefkast bij de entree van de Boemerang met boeken, cd/dvd’s en spelletjes om mee te nemen. 
Voor wie thuis handig was met de naaimachine was er het stropdassenproject: van stropdassen 
werden nieuwe kledingstukken en accessoires genaaid. 
 
Maart (2): Van sluiting naar aanzegging verhuizing 
 
De coronacrisis was niet de enige ingrijpende ontwikkeling: eind maart liet de gemeente Baarn weten 
dat De Boemerang per 1 juli 2020 leeg moest worden opgeleverd omdat de sloop direct daarna op 
handen was. Ook al was bekend dat de huisvesting in de Boemerang maar tijdelijk zou zijn, midden in 
de coronacrisis was deze mededeling een grote schok,  
  
Als alternatief bood de gemeente de begane grond van het Poorthuis aan de Kerkstraat aan, weer 
een oud schoolgebouw maar met een kleiner oppervlak dan De Boemerang. Of dit aanbod een reële 
optie zou zijn, moest blijken. Positief was natuurlijk dat de gemeente de betekenis van Lokaal-O voor 
de sociale infrastructuur in Baarn erkende en zich wilde inspannen voor een alternatieve plek. 
Grootste onduidelijkheid was hoe alles te moeten leegruimen en hoe te verhuizen tijdens de 
coronaquarantaine waarin niet meer dan twee personen mochten samenkomen. 
 
Een opsteker in deze hectische periode was dat Lokaal-O de tweede plaats bereikte bij de ranking 
van het ING-fonds ‘Help Nederland Vooruit’ in de regio ‘t Gooi. Omdat zoveel Baarnaars op Lokaal-O 
hadden gestemd, leverde dit een donatie van 3000 euro op. Zoals aan de stemmers was beloofd, 
kreeg dit bedrag als bestemming de bestaande Lokaal-O initiatieven te ondersteunen en nieuwe 
activiteiten mogelijk te maken. 
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April-mei (1): Verhuisperikelen 
 
Er volgde veelvuldig (digitaal) overleg van het bestuur met de twee verantwoordelijke wethouders en 
ambtenaren van de gemeente Baarn. Drie voorwaarden waren voor Lokaal-O belangrijk om JA te 
kunnen zeggen op het Poorthuis als alternatieve huisvesting: 
autonomie om als hoofdgebruiker zelf over de invulling van de ruimtes op de begane grond te kunnen 
beslissen; de maandelijkse gebruikersvergoeding zou niet hoger zijn dan werd betaald voor de 
Boemerang, en de buurtmaaltijden konden op dezelfde voet worden voortgezet. 
Daarnaast gaf Lokaal-O aan het niet te redden om de verhuizing in coronatijden met alleen vrijwilligers 
te organiseren, maar dat het zich vanwege de oplopende financiële tekorten geen professionele 
verhuizer kon veroorloven. Na uitvoerig overleg stemde de gemeente in met de gestelde voorwaarden 
en zegde een bijdrage in de verhuiskosten toe.  
 
Tot ieders verrassing werd eind april bekend dat er mogelijk vleermuizen leefden in de Boemerang en 
dat in afwachting van nader onderzoek in oktober de sloop van het gebouw werd uitgesteld. Dat bood 
de mogelijkheid om op een later tijdstip te verhuizen, maar bestuur en gebruikers besloten liever de 
zomerperiode te benutten om, hopelijk met hulp van vele vrijwilligers, in een periode dat mensen 
vanwege de lockdown veel thuis waren, van het Poorthuis een nieuwe ontmoetingsplek te maken en 
per 1 juli te verhuizen, zodat Lokaal-O vanaf september met frisse energie open kon gaan voor alle 
activiteiten op basis van de dan geldende coronamaatregelen. 
Alleen de Weggeefwinkel besloot voorlopig in de Boemerang te blijven, omdat zij de ruimte in het 
Poorthuis te klein vonden voor hun activiteiten. Uiteindelijk gingen zij als zelfstandige stichting op een 
andere locatie verder. 

April-mei (2): Acties in tijden van corona 
 
Met een gesloten Boemerang ontstond bij Lokaal-O intussen ruimte voor nieuwe initiatieven buiten de 
deur en online. Zo verschenen op de website de Corona-Kronieken, een tiental korte interviews met 
Lokaal-O-makers en -bezoekers over hoe zij deze bijzondere tijd beleefden.  
Buiten de deur organiseerde en coördineerde Lokaal-O verschillende ‘Expressen’. 
 
Muziek-Express  
Direct na de lockdown waren er al eerste buitenoptredens bij woonzorgcentra, die Antoinette van de 
Zingende Jukebox aftrapte. Na een oproepje sloten anderen zich aan, zodat een ‘ensemble’ van zo’n 
25  Baarnse musici, zangers, dansers, en theatermakers ontstond. Vanaf eind maart organiseerden zij 
in kleine formaties, ondersteund door geluidsexperts, flashmob-achtige buitenoptredens bij 
verzorgingstehuizen en wooncomplexen voor ouderen in en om Baarn, om bewoners en 
zorgmedewerkers op te vrolijken, een hart onder riem te steken en te laten merken dat ze er niet 
alleen voor stonden in deze moeilijke tijden.  
 

     
 
Meezingliederen, musicals, pop, chansons, klassieke muziek, moderne dans, jazz, theater op 
stelten… de artiesten waren van alle markten thuis. Om drukte en oploopjes te voorkomen werden de 
optredens niet vooraf bekend gemaakt. Met meer dan 100 optredens boden zij veel mensen een 
verzetje in de lange contactloze maanden, waar vaak ook de buren van konden meegenieten. 
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Winkelierscoöperatie Centrum Baarn deed een spontane donatie en ook werden giften ontvangen van 
het Ouderenfonds Baarn (SFOB), het Oranjefonds en een particulier fonds, zodat de musici en de 
geluidstechnici een bijdrage konden krijgen voor hun enthousiaste inzet. In de eerste week van juli 
was de finale van de Baarnse MuziekExpress met de laatste optredens. 
 
Soep- en Taart-Express  
Vanaf half maart tot eind mei, ongeveer om de twee weken, bakten taartenbakkers allerlei taarten en 
kookten soepmakers heerlijke soepen. Deze enthousiaste helpers hadden zich via Facebook of via 
andere publiciteit aangemeld. Zij brachten hun kook- en bakproducten naar de Boemerang waar een 
team van opscheppers de soepen en taartjes in bakjes verpakten en verdeelden onder tientallen 
vrijwillige bezorgers. 
Aanvankelijk kregen mensen uit het netwerk van Lokaal-O die vanwege de sluiting niet meer konden 
langskomen zo’n bakje soep of stukje taart en een lieve kaart met een praatje bij de voordeur. Maar 
volgens het zwaan-kleef-aan-principe breidde het adressenbestand zich steeds verder uit. Per ronde 
werd uiteindelijk op 100 tot 150 adressen zo’n 200-250 stukjes taart of bakjes soep bezorgd, altijd 
vergezeld van een mooi kaartje en een praatje voor de drempel, wat voor velen een warm contact was 
in tijden dat live-ontmoetingen zeldzaam waren.  

    

Uiteindelijk is er viermaal een Taart-Express geweest en driemaal een Soep-Express, op 17 april, 8 
mei en 20 mei. De vele hartverwarmende bedankjes op Facebook, via mail of per telefoon lieten zien 
hoe welkom deze attentie-met-aandacht is geweest. 

Vanaf eind mei werden de coronarestricties stap voor stap versoepeld en de mogelijkheden tot 
contacten verruimd. Ook kwam de verhuizing van Lokaal-O naar het Poorthuis steeds dichterbij en dit 
vroeg veel tijd en aandacht, zodat daarna geen Express meer is georganiseerd. In de zomer is 
gewerkt aan het bundelen van de soep- en taartrecepten tot een receptenboekje, als praktische en 
leuke herinnering aan deze bijzondere coronatijd. 

Juni: Voorbereiding op de verhuizing 

Terwijl de gesprekken over de precieze invulling van de gebruikersovereenkomst tussen Lokaal-O,  
Camelot Leegstandbeheer en de gemeente Baarn nog liepen, vonden in De Boemerang al 
inpakwerkzaamheden plaats. De verhuizer leverde stapels dozen en pallets aan en de gebruikers 
stonden te trappelen om iets te kunnen doen.  

Begin juni startte een appgroep ‘We helpen Lokaal-O het Poorthuis in’. Iedereen die aanbood te willen 
helpen, kon lid worden en reageren op hulpvragen voor specifieke klussen of zelf een klusaanbod 
doen. Niet alleen de vaste gebruikers en bezoekers deden mee, ook Baarnaars die door de corona-
activiteiten van Lokaal-O daarmee bekend werden, meldden zich spontaan aan.  

Het bestuur ontving op 22 juni alvast de sleutel van het Poorthuis en toen kon gestart worden met 
schoonmaken en het leegruimen van de daar achtergebleven spullen. In coronatijd vereiste dit extra 
coördinatie en onderlinge afstemming om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk aan de slag 
zouden zijn. 
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Juli-augustus: Klussen en inrichten van het Poorthuis 

Op 1 juli reed de verhuiswagen van het professionele verhuisbedrijf voor. De grote zaal van de nieuwe 
locatie het Poorthuis vulde zich met alle meubilair en dozen. Het uitpakken en inrichten kon deels 
beginnen.  

De maand juli is verder benut om de Boemerang helemaal uit te ruimen zodat die per 1 augustus leeg 
kon worden opgeleverd aan Camelot en de gemeente, met uitzondering van de ruimte voor de 
Weggeefwinkel.  

In het Poorthuis werd intussen geschilderd, getimmerd en verbouwd. De bar kreeg een nieuwe kleur, 
gordijnen en lampen opgehangen. Vieze tapijttegels verwijderd, muren en deuren schoongemaakt en 
deels geschilderd. De klussenlijst leek eindeloos, maar stap-voor-stap veranderde de begane grond 
van het Poorthuis in een ruimte die helemaal Lokaal-O ademt.  

       

Begin juli gingen ook de vaste planten vanuit De Boemerang over naar de tuin bij het Poorthuis die tot 
dan toe door de gemeente was onderhouden. Lokaal-O heeft die geadopteerd om er in de loop van de 
tijd een dier- en insectenvriendelijke, gifvrije tuin met veel bloeiende bloemen van te maken.  

Half augustus werden keukenkastjes opgehangen en de elektriciteit nagelopen en aangepast. Het 
loodgieterswerk bleek ingewikkelder dan gedacht en ook minder snel opgeleverd te kunnen worden 
dan was gehoopt. Intussen ging de afwerking en het werken aan de finishing touch door en ook het 
‘coronaproof’ maken werd afgerond met een protocol, registratieformulieren, desinfectiemiddelen, 1,5 
meter afstand stokken en spatschermen.  

Het was puzzelen op een keukenindeling die ook ten tijde van corona veilig in gebruik is: het grote 
fornuis dat meekwam vanuit de Boemerang achter de bar en het voorbereiden, snijden en wassen in 
de bijkeuken waar ijskast, voorraadkasten, vaatwasmachine en wasmachine en droger staan. Vlak 
voor de officiële opening was alles aangesloten en de keuken volledig gebruiksklaar. Gezamenlijk 
maaltijden koken kon nog niet, zelfs bij kleinere aantallen eters is het lastig in de keuken de 1,5 m 
afstand te houden.  

September: Nieuwe start en opening Poorthuis 

Per 1 september werd het contract met Camelot definitief en ondertekend en kon de 
ontmoetingsruimte, onder de restricties vanuit de coronamaatregelen, worden geopend. Alle 
initiatiefnemers waren blij weer aan de slag te kunnen. De buurtbieb opende als eerste op 2 
september, in de daarop volgende week startten alle initiatieven, ook de nieuwe koffie-inloop op 
woensdagochtend.  

Op 20 september was er dankzij allerlei vrijwilligers een rijke lunch voor alle helpers die van het 
Poorthuis een warme, welkome en prachtige ontmoetingsplek hadden gemaakt.  Voor het eerst als 
(bijna complete) groep bij elkaar. Dankzij de ruimte in de grote zaal konden tafels op voldoende 
afstand van elkaar staan.  
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De voorbereidingen voor de officiële opening op 26 september, Burendag, kwamen op gang. Het 
oorspronkelijke idee van vijf openingsevenementen met workshops bleek door corona niet haalbaar 
en werd aangepast. Belangstellenden moesten zich voor de verschillende onderdelen aanmelden in 
verband met het beperkte aantal plaatsen en de muzikale optredens vonden buiten plaats. Al werd het 
niet het grootse openingsfeest met overweldigende opkomst wat het liefst was georganiseerd, 
evengoed was het een geweldig succes.  
 
Bij de burenbrunch ’s ochtends maakten naaste buren van de gelegenheid gebruik om kennis te 
maken met Lokaal-O en met elkaar. Voor het middagprogramma was de belangstelling groot; de zaal 
vulde zich met het maximum aantal bezoekers van 50 personen. Wethouder Welzijn André van 
Roshum hield een praatje en kondigde aan dat het Poorthuis de komende jaren blijft staan: Lokaal-O 
hoeft voorlopig niet te verhuizen!  

 

      
 
Het receptenboek ‘De Baarnse Taart- en Soep-Express’ werd gepresenteerd en uitgedeeld en de dag 
sloot af met een ontspannen soepmaaltijd voor alle helpers en vaste bezoekers.  

 
Oktober t/m december: Switchen tussen binnen- en buitenactiviteiten 
 
Corona legde opnieuw een deken over Lokaal-O in het Poorthuis als bruisende ontmoetingsplek.  Per 
1 oktober werd de mondkapjesplicht opgelegd bij activiteiten binnenshuis. Voor de structurele 
activiteiten gold een maximum aantal bezoekers, andere incidentele (verhuur-)activiteiten stonden 
voorlopig in de wacht.  

Er konden geen decembermarkt, kerst-samenzijn, disco of buurtetentjes worden georganiseerd, terwijl 
de behoefte eraan groot was.  Vooral het nog niet samen kunnen koken en eten was een gemis. Op 
13 oktober kondigde de overheid nog zwaardere maatregelen af om door het beperken van contacten 
met anderen en het aantal verplaatsingen het coronavirus eronder te krijgen en vanaf 5 november 
moesten buurthuizen opnieuw dicht, deze keer voor twee weken. 

Op 19 november konden alle bekende activiteiten weer van start, uiteraard met inachtneming van de 
eerder afgesproken voorschriften: mondkapje bij lopen, 1,5 m afstand, handen desinfecteren, 
registreren en max. 15 personen per activiteit in grote zaal.  

Op 7 december is nog een gespreksavond met film georganiseerd in het kader van de campagne 
“Stop geweld tegen vrouwen”. En vervolgens zat Nederland en dus ook Lokaal-O vanaf 16 december 
opnieuw in de lockdown.  
Wel is de kerststal in de tuin opgebouwd in het kader van de Baarnse Kerststallenroute, liet Lokaal-O 
de kerstboom binnen stralen en bleef de buitenkast met boeken en dvd’s steeds goed gevuld. 
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Activiteiten 
Door alle omstandigheden (coronacrisis en verhuizing) is Lokaal-O als ontmoetingsruimte in 2020 
maar 22 weken effectief geopend geweest. Na de zomer waren er in het Poorthuis aanmerkelijk 
minder bezoekers bij de open-inloop-activiteiten dan in de eerste maanden in de Boemerang, omdat 
de vrees voor het coronavirus mensen voorzichtig maakte om gezelschap buiten de deur te zoeken. 

 
Overzicht vaste activiteiten Lokaal-O in 2020 (januari-februari in de Boemerang) 

 

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  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 20-40 

Vaste wekelijkse activiteiten van besloten clubs:  

Theaterschool 25 

Arabische les voor kinderen 30 

Teken/schilderclubs (3x per week) 50 

Yoga 5-10 

Samen Sterk-netwerk Kwintes 8 
 

 
 

        
 

Vooruitblik op 2021 
 
De lockdown duurt voort, op het moment van schrijven (april 2021). Maar Lokaal-O blijft manieren 
vinden om ook in deze afstandelijke tijden elkaar een hart onder de riem steken. Alle initiatiefnemers 
en deelnemers houden per app, telefoon en mail contact met elkaar. De besloten gespreksgroep 
‘Samen Sterk’ van Kwintes voor Baarnaren met geen/weinig sociale netwerken kan doorgaan, de 
Taalontmoetingen en schilderclub Tronie werken digitaal. De Muziek-Express uit de eerste lockdown 
is uit de remise gehaald en Lokaal-O coördineert nu voordeuroptredens van individuele muzikanten bij 
mensen thuis bij een speciale gelegenheid (verjaardagen, trouwdagen, geboorte).  
 
Op 8 januari was er ook weer een nieuwe Express, deze keer een Koekjes-Express: met een 
Nieuwjaarsgedicht en een mooie tekening en meer dan 1000 koekjes van thuisbakkers, die door 
chauffeurs afgeleverd werden bij zo’n 200 huishoudens.  Met deze mobiele en buitenactiviteiten blijft 
Lokaal-O nog steeds een vrijplaats/verbindings- en ontmoetingsplek die voor veel Baarnse inwoners 
van betekenis is.  
Voor het overige is nog weinig te zeggen over hoe het nieuwe jaar er verder uit zal gaan zien. We zien 
uit naar het moment dat de virusbesmettingen afnemen en het vaccineren goed op gang komt.   
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ORGANISATIE, COMMUNICATIE EN BELEID 
 
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 2020 niet veranderd en is als volgt samengesteld: 
Hanneke Koppen van Houten (voorzitter), Birgit Oelkers (secretaris), Judith van Houten 
(penningmeester) en Marjo Stam (algemeen bestuurslid). 
 
In het Gebruikersoverleg, dat gemiddeld eens per zes weken plaatsvindt, praten alle ‘vaste’ gebruikers 
mee en worden op democratische wijze beslissingen genomen over het huishoudelijke reilen en zeilen 
in de locatie.  
 
Maandelijks wordt een digitale nieuwsbrief rondgestuurd om iedereen die zich betrokken voelt bij 
Lokaal-O te informeren over de stand van zaken. Ook de Lokaal-O-Facebookpagina (ruim 400 leden) 
en de website www.lokaal-o.nl worden gebruikt om over alle activiteiten van en ontwikkelingen rond 
Lokaal-O te communiceren.  
 
Uitgangspunten voor het beleid 
 
Lokaal-O werkt volgens de principes van community building à la ABCD (Asset Based Community 
Building). Dat houdt in: focussen op wat er al is en wat mensen kunnen en willen, in plaats van op 
tekorten, problemen en beperkingen. Niet werken vanuit de vraag, maar vanuit het aanbod dat 
bezoekers en andere dorpsbewoners in huis hebben. Daarbij hanteert Lokaal-O de volgende 
uitgangspunten:  
 
- Iedereen is welkom. Iedereen kan en wil wel iets en het is belangrijk dat mensen zich gezien 
voelen, erbij horen, van betekenis kunnen zijn. Lokaal-O bepaalt geen doelgroepen en maakt geen 
onderscheid in kwetsbaar en krachtig.  
- Van het een komt het ander. Dat betekent bijv. dat het stichtingsbestuur niet alles dichttimmert met 
inhoudelijke doelstellingen, programma’s en plannen, maar ruimte biedt om dingen te laten ontstaan, 
dromen werkelijkheid te laten worden en ‘het toeval wil prikkelen’. Daarvoor helpt Lokaal-O mensen 
waar nodig en mogelijk op weg: met ruimte, eigen netwerken en contacten, en vooral: door het 
verbinden van mensen die in Lokaal-O actief zijn met elkaar.  
- Lokaal-O werkt niet met vrijwilligers in de traditionele zin van het woord. Dat wil zeggen dat het 
bestuur geen activiteiten bedenkt en daar vrijwilligers bij zoekt. Iedereen die iets doet in Lokaal-O is 
een Lokaal-O maker. Lokaal-O wil 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. Veranderingen ontstaan niet door plannen en structuren, 
maar door mensen die elkaar weten te vinden in hun dromen, zorgen en passies, en die daar zelf 
werk van maken in plaats van adresseren aan derden. 
- Lokaal-O werkt 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. 
 

 

    

https://www.facebook.com/groups/stlokaalo
http://www.lokaal-o.nl/
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FINANCIEEL BELEID 
 
Stichting Lokaal-O streeft geen commercieel belang of winstoogmerk na. Het bestuur en de 
initiatiefnemers verrichten hun werkzaamheden zonder beloning, met uitzondering van eventuele 
onkostenvergoedingen.  
 
De organisatie van het collectief van initiatieven is mogelijk dankzij de bijdragen van de vaste en 
incidentele gebruikers. Aanvullingen komen uit incidentele bijdragen van o.a. overheid, fondsen en 
sponsoring door het plaatselijke bedrijfsleven in gelden of natura.  
De stichting heeft een ANBI-erkenning. Hierdoor kan een donateur of sponsor de gift van zijn 
inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. 
 
Beheer van de fondsgelden  
De middelen worden direct besteed aan de initiatieven en activiteiten van Lokaal-O waarvoor deze 
zijn toegekend. Eventuele incidentele overschotten worden in overleg met de fondsen 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. Er worden wel bestemmingsreserves aangehouden. Om de onafhankelijkheid 
van de besluitvorming over het vermogen te waarborgen, kan het bestuur hierover alleen besluiten 
nemen bij gelijkheid van stemmen. 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 in Baarn met een vergelijkbare doelstelling.  
 
FINANCIEEL OVERZICHT 2020 
 
Inkomsten 
De gebruikers van Lokaal-O betalen een bescheiden bijdrage voor het gebruik van de ruimtes (van  
€ 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, bij bepaalde evenementen wordt een kleine donatie gevraagd. 
 
Het grootste deel van het jaar 2020 is Lokaal-O gesloten geweest vanwege de coronamaatregelen en 
de verhuizing van de Boemerang naar het Poorthuis, waardoor inkomsten uit de verhuur wegvielen. 
De gemeente Baarn heeft hiervoor een gedeeltelijke compensatie verstrekt. In totaal is in 2020 aan 
gebruikersbijdragen een bedrag van € 6.876 ontvangen.  
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Subsidies en donaties 
Zowel van Stichting Doen als van het VSB Fonds zijn projectsubsidies ontvangen voor het aanpassen 
en inrichten van het Poorthuis. Deze middelen zijn inmiddels apart verantwoord bij de subsidiegevers.  
 
Naast enkele algemene bijdragen ontving Lokaal-O in 2020 een aantal bijdragen met een specifieke 
bestemming, zoals voor de uitvoerende artiesten en technici van de MuziekExpress en in het kader 
van de coronamaatregelen. In de bijlage een overzicht van alle ontvangen subsidies en donaties. 

 
Uitgaven 
Aangezien de individuele initiatiefnemers die deel uitmaken van het Lokaal-O collectief de eigen 
kosten van hun activiteiten dragen, zijn deze niet terug te zien in de resultaatberekening.  
 
Het grootste deel van de reguliere uitgaven gaat naar de huur van de locatie. Stichting Lokaal-O heeft 
tot 1 augustus 2020 de Boemerang gehuurd van Camelot BV en per 1 september via dezelfde 
verhuurder het Poorthuis, waarvoor de af te dragen vergoeding lager is. Het totaalbedrag kwam in 
2020 op € 5.007. De energiekosten zaten hierbij in.  
 
Andere vaste kosten betreffen zaken als wifi, huur van de koffieautomaat, bank(administratie)kosten 
en schoonmaak. Daarnaast zijn er variabele kosten zoals voor koffie/thee, PR enz. 
 
Bijzonder voor 2020 waren, naast de kosten voor het opknappen en inrichten van het Poorthuis, de 
kosten voor de bijzondere corona-activiteiten zoals de MuziekExpress en de Taart- en SoepExpress. 
 
Aan het begin van 2020 had Lokaal-O nog een eigen vermogen van € 8.852. De indertijd opgestelde 
begroting is door de onverwachte langdurige sluitingsperiode niet relevant.  
Met een negatief resultaat van € 1.998 komt het eindvermogen eind 2020 uit op € 6.854. 
Hiervan is € 6.461 geoormerkt voor activiteiten uit te voeren in het jaar 2021 en voor het verder 
opknappen en inrichten van het Poorthuis.  
 
Vooruitblik op de financiële situatie 
 
De financiële situatie begin 2021 stelt Stichting Lokaal-O voor uitdagingen. Zolang het Poorthuis 
gesloten moet blijven, komen er geen gebruikersvergoedingen binnen, terwijl de vaste onkosten, met 
name voor de huur, wel doorlopen. Omdat de dekking van de vaste lasten afhankelijk is van 
heropening en activiteiten, wordt de begroting voor 2021 na afloop van de lockdown definitief 
opgesteld.  
 
Evengoed rekent Lokaal-O erop dat alle meeverhuisde initiatieven straks weer hun draai kunnen 
vinden, met de bijbehorende inkomsten die de organisatie in een financieel rustig vaarwater zal 
brengen, en dat de ruimte in het Poorthuis zal uitnodigen tot onverwachte, bijzondere activiteiten en 
een intensief gebruik als creatieve ontmoetingsplek voor alle inwoners van Baarn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van Stichting Lokaal-O in de vergadering van 26 april 
2021. 


