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LOKAAL-O in 2021
ALGEMEEN
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.

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 Baarn. Een plek
die in een belangrijke behoefte voorziet, met activiteiten die het verschil maken in het leven van mensen.
De bezoekers, deelnemers en Lokaal-O makers zijn divers en komen uit verschillende buurten. Rijk, arm,
hoogopgeleid of weinig scholing, nieuwkomers en ‘oude’ Baarnaars, mensen blakend van zelfvertrouwen en mensen
die moed moeten verzamelen om de deur uit te komen, iedereen is welkom.
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.
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.

ORGANISATIE EN COMMUNICATIE
Het stichtingsbestuur vertegenwoordigt de stichting, stelt beleid vast en is eindverantwoordelijk voor de stichting, maar
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 en is als volgt samengesteld: Hanneke Koppen van Houten
(voorzitter), Birgit Oelkers (secretaris), Judith van Houten (penningmeester) en Marjo Stam (algemeen bestuurslid).
In 2021 is Zakia Yousif toegetreden als vijfde (algemeen) bestuurslid.
De nieuwe Wet bestuur en toezicht (WBTR) is dit jaar besproken en verder uitgewerkt.
De organisatie van het collectief van initiatieven is mogelijk dankzij de gebruikersvergoedingen van de vaste
initiatiefnemers en incidentele gebruikers. 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 van Lokaal-O .
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 500 leden) en de website
www.lokaal-o.nl worden gebruikt om over alle activiteiten van en ontwikkelingen rond Lokaal-O te communiceren.

UITGANGSPUNTEN 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.
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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
te 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.

GESCHIEDENIS
Lokaal-O begon 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 met allerlei activiteiten
voor de buurt 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.
In de zomer van 2019 verhuisde Lokaal-O naar de Boemerang, een voormalig jongerencentrum aan de Plataanlaan,
eigendom van de gemeente en weer op tijdelijke basis via Camelot.
Hier kon Lokaal-O met donaties van Stichting Doen en VSBfonds een goed uitgeruste keuken installeren en na een
grote opknapbeurt en de officiële opening eind september 2019 kwamen op deze prachtige en centraal gelegen plek
allerlei nieuwe initiatieven op gang.
Het jaar 2020 kenmerkte zich door twee ontwikkelingen die een grote impact hadden: de coronacrisis vanaf maart en
opnieuw een verhuizing.
Tijdens de sluitingsperiode vanwege de coronamaatregelen liet de gemeente Baarn weten dat de Boemerang per 1
juli leeg moest worden opgeleverd omdat de sloop direct daarna op handen zou zijn. Als (opnieuw tijdelijk) alternatief
bood de gemeente de begane grond van het Poorthuis aan de Kerkstraat aan, weer een oud schoolgebouw maar met
een kleiner oppervlak..

Stichting LOKAAL-O Jaarverslag 2021

Ook nu weer werd de zomerperiode besteed aan het opknappen van de nieuwe locatie en een verhuizing. Per 1
september kon de ontmoetingsruimte, onder de restricties vanuit de coronamaatregelen, worden geopend en zijn de
bekende vaste activiteiten weer opgestart.
De officiële opening was op 26 september, Burendag, een vanwege de maatregelen kleinschalig feestelijk
evenement. Helaas moesten vanaf 5 tot 19 november buurthuizen opnieuw dicht, en vervolgens zat Nederland en dus
ook Lokaal-O vanaf 16 december opnieuw in de algehele lockdown.

ONTWIKKELINGEN IN 2021
De volledige lockdown duurde uiteindelijk tot 20 juni. In en na de zomer waren er aanmerkelijk minder bezoekers dan
gebruikelijk bij de open-inloop-activiteiten. Natuurlijk vanwege de vakanties maar vooral omdat door de
coronamatregelen het maximale aantal aanwezigen verminderd was en omdat de vrees voor het virus mensen
voorzichtig maakte om gezelschap buiten de deur te zoeken. Pas eind september kwam de gebruikelijke ‘aanloop’
weer op gang.
Door alle maatregelen is Lokaal-O als ontmoetingsruimte in 2021 feitelijk nog geen half jaar en dan nog beperkt
geopend geweest. Vanaf 14 november mochten na 19 uur geen activiteiten meer plaatsvinden en op 19 december is
weer een volledige lockdown ingevoerd.
Voor een indruk van een ‘normale’ periode zie onderstaand overzicht van de vaste activiteiten in de maand oktober
2021 (naast incidentele activiteiten zoals vergaderingen van plaatselijke organisaties, repetities van koren e.d.).
Vaste open inloop activiteiten, wekelijks:

Vaste activiteiten van besloten clubs:

Thee & Taartmiddag op maandag
Buurtbieb/open inloop
Koffie-ochtend op woensdag
Mooie Ontmoetingen
Taalontmoetingen
Repair Café (eens per maand)
‘Lokaal Aan Tafel’ op zondag (om de week)
Huiskamerviering Bezield Verband (eens per maand)
Crea-middag (om de week)
Zin in Eemland (eens per maand)
Open toneelavond

Theaterschool (2x per week)
Yoga (2x per week)
Samen Sterk-netwerk Kwintes (om de week)
Redactie BC
Senia Leesclub (eens per maand)

Jaaroverzicht activiteiten
Tijdens de lockdown-periode
Lokaal-O bleef tijdens de lockdown manieren vinden om ook in deze afstandelijke tijden elkaar een hart onder de riem
steken. Alle initiatiefnemers en deelnemers hielden per app, telefoon en mail contact met elkaar.
De besloten gespreksgroep ‘Samen Sterk’ van Kwintes voor Baarnaren met geen/weinig sociale netwerken kon
doorgaan, evenals de besloten groep die is ontstaan vanuit Mooie Ontmoetingen. Taalontmoetingen en schilderclub
Tronie werkten digitaal.
Ook al het Poorthuis nog dicht, dat betekende niet dat daar niets gebeurde. Er werd in ieder geval lekker geklust:
onder meer zijn de tuinbanken geschilderd en ook de bank langs de wand op het podium in de grote zaal kreeg een
nieuwe uitstraling.
Koekjes-Express
Op 8 januari was er een Koekjes-Express: met een Nieuwjaarsgedicht en een mooie tekening en meer dan 1000
koekjes van 25 thuisbakkers, die door 4 inpakkers en 20 chauffeurs afgeleverd werden bij zo’n 200 huishoudens.
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Aanleg Heuvelrugtuin
Op zaterdag 29 mei was de landelijke NL Doet Dag en organiseerde LokaalO een tuinwerkdag. Op die dag kreeg onze adoptietuin ook het predicaat
‘Heuvelrugtuin’, uitgereikt door projectleider ‘Heuvelrugtuinen‘ van het IVN
Judith Algra en wethouder Jannelies Vissers.
De tuinwerkgroep had in de maanden daarvoor veel werk verzet door
inheemse planten en struiken te planten en te zaaien en de tuin vogel- en
insectenvriendelijk te maken. Het werd - uiteraard binnen de coronarichtlijnen
- een vrolijke werk- en ontmoetingsdag, met een inspiratietafel met meer
informatie over Heuvelrugtuinen en andere groeninitiatieven, een drankje,
hapje en muziek. Ook hebben Alex en Bas van Stichting Baarnsche Bomen
op die dag van gerecycled hout een bankje rond de vlaggenmast getimmerd.
Met deze mobiele en buitenactiviteiten bleef Lokaal-O nog steeds een
vrijplaats/verbindings- en ontmoetingsplek die voor veel Baarnse inwoners
van betekenis is.
Weer open!
Vanaf 20 juni kon Lokaal-O weer open.
Dit werd op die dag gevierd met een uitbundige 1,5 meter-lunch voor 25
mensen. Met een muzikale omlijsting was het smullen van frisse salades en
hartige taarten en als afsluiting een overheerlijke tiramisu van aardbeien.
Deze zondagse lunches zijn er sindsdien om de week, steeds met een
wisselend team koks.
Na de zomerperiode startten ook de wekelijkse Lokaal-O inloopmomenten
weer in september. Lokaal op Maandag met zelfgebakken taart en koekjes,
naaimachines op tafel en gezellig kletsen. Koffie-uurtje op woensdagmorgen
en ’s middags tussen Mooie Ontmoetingen en de Buurtbieb. Op
donderdagochtend en dinsdagmiddag is er yoga.
En gaandeweg kwamen er veel verrassende initiatieven en nieuwe activiteiten
bij.
Kunstkijkroute
Vanaf 26 juni viel er in de tuin en achter het raam van het Poorthuis te genieten van de kleurrijke glaskunstwerken
van Lokaal-O maker Sascha van Tetterode. Met haar kunst in de etalage deed Lokaal-O mee met de Kunstkijkroute,
waarbij zestig huizen en ateliers van Baarnse kunstenaars en creatievelingen waren te bezoeken.
Open Deuren route
Op zaterdag 4 september deed Lokaal-O mee met de Open
Deurenroute van het Cultureel Festival. Al was het aantal bezoekers
gemaximeerd, er kwamen veel mensen luisteren en kijken naar de
optredens van het Amsterdamse Indie-folkduo La Nique en het
wervelende dansoptreden van leerlingen van balletschool Marut
Jorquera. De mensen van Lokaal-O zorgden voor een kopje koffie,
een gezellig praatje en informatie over Lokaal-O initiatieven. Een
mooie dag vol samenwerking en ontmoeting.

In september opende het Repair Café eens per maand zijn deuren weer en nam Lokaal-O afscheid van tekenclub
Tronie, een van de eerste Lokaal-O initiatieven. Begonnen in 2016 als heel klein clubje in de Gaspard groeide de club
uit tot drie groepen van enthousiaste tekenaars en schilders met een lange wachtlijst. Ze gaan door in een grotere
ruimte in het voormalige ING-pand aan de Brink.
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Burendag: ‘Bekend maakt bemind’
En op 25 september werd onder het motto ‘Bekend maakt
Bemind’ voor de vijfde keer de Internationale Burendag
georganiseerd in Lokaal-O met een vrolijk en rijk programma van
en met , Baarnaren met allerlei verschillende culturele
achtergronden uit Syrië, Zimbabwe, Afghanistan, Molukken, Irak,
Soedan, Hollands, Surinaams, Ethiopië, Turkije en meer. Een
podium met swingende wereldmuziek, lekkere hapjes en taarten,
workshops, kleine ontmoetingen over bijzondere verhalen en na
afloop een burenmaaltijd met Turkse en Surinaamse gerechten
voor veertig mensen. Lokaal-O organiseerde deze dag in
samenwerking met veel nieuwe en oude Baarnaren en
organisaties, zoals All Together Festival, Schoonoord,
Vluchtelingenwerk Baarn en Jack Visser Entertainment.
Nieuwe vaste initiatieven
•
•
•
•
•

Op 26 september startte Huiskamerviering ‘Bezield Verband’, waarbij Evelijne Swinkels-Braaksma ziel- en
zinzoekers op elke laatste zondag van de maand uitnodigt voor een huiskamerviering in Lokaal-O. Een
bijeenkomst rond een thema, met verhalen, gedichten en muziek, gezelligheid, thee en lekkers.
Op zaterdag 16 oktober startte Stephanie Kool (alias Steph Create) eens in de twee weken met een
Creamiddag. Deze Creaclub is voor volwassenen én kinderen.
Vanaf 5 november organiseert theatermaker i.o. Freija Poll wekelijks een open avond voor iedereen die wil
kennis maken met toneel.
Zingevingsbijeenkomsten: vanaf 6 november is er elke maand op een zaterdag een bijeenkomst van ‘Zin in
Eemland’. Met per keer een thema, muziek, verhalen, gedichten.
Wandelen met Mooie Ontmoetingen: Na haar mooie avontuur naar Santiago de Compostella wil Karin ook
anderen enthousiast maken en stimuleren om te gaan wandelen. Geen lange tochten, maar een uurtje samen
lopen in het bos, om de week op zondagochtenden.

Bijzondere projecten in 2021
Minibieb-route
De buitenbieb van Lokaal-O is populair. Vaak staat er iemand te snuffelen op zoek naar een spannend boek, een
mooie roman, kinderboek of dvd. Deze minibieb is niet de enige in Baarn, ze zijn er overal in alle soorten en maten.
Lokaal-O en de Buurtbieb-makers inventariseerden alle
minibiebs in Baarn en maakten er een mooie plattegrond
met route van, te vinden op de website van Lokaal-O en bij
de minibiebs.
Het aantal groeide in 2021 van 18 naar meer dan 30.
Er komen zelfs mensen uit andere gemeenten speciaal naar
Baarn om deze minibiebroute te lopen.
De minibiebs nodigen ook uit tot contact, tot het maken van
een praatje. Daar haakte Welzijn Baarn op aan door in de
Week van de Eenzaamheid heeft Welzijn Baarn in alle
minibiebkastjes boekenleggers en kaartjes te leggen die
uitnodigden contact te leggen en gesprekjes aan te gaan.
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Bijeenkomsten over het koloniale verleden van Baarn
Lokaal-O ondersteunt een initiatief van inwoners van Baarn om meer bewustwording te creëren over het koloniale en
slavernijverleden van Baarn en de doorwerking daarvan in de huidige Baarnse samenleving. Wat kan je leren van de
geschiedenis, hoe kun je taboes doorbreken en hoe voorkom je dat het weer gebeurt?
De oproep om mee te denken leverde op 26 augustus een brainstormavond in Lokaal-O op met zo’n 15 deelnemers
die het waard vonden om dit thema uit te diepen en er initiatieven voor te organiseren.
De eerste actie die daaruit voortkwam was een Koloniaal Erfgoed Wandeling door Baarn op 29 oktober. In de
komende tijd onderzoeken de deelnemers welke initiatieven nader gestalte kunnen krijgen.
Maatschappelijk vastgoed/permanente huisvesting voor Lokaal-O
Na twee verhuizingen in een korte periode hoopte Lokaal-O natuurlijk nog lang in het Poorthuis te kunnen blijven.
Maar ook deze locatie stond in 2021 op de lijst van maatschappelijke vastgoed dat de gemeente Baarn wil afstoten.
Het bestuur stelde daarom in mei een notitie op voor de Baarnse politieke partijen.
De acht Baarnse partijen ontvingen bij de notitie de volgende oproep:
1.
Maak u samen met ons hard voor een permanente plek voor Lokaal-O op de huidige locatie het Poorthuis.
En als die locatie onmogelijk permanente huisvesting kan bieden, op een vergelijkbare plek, onder dezelfde
huisvestingsvoorwaarden als nu.
2.
Behoud in Baarn maatschappelijk vastgoed voor bewonersinitiatieven. Investeer daarin, zodat er een
uitnodigend klimaat ontstaat voor nog meer sociaal-culturele, creatieve, maatschappelijke initiatieven vanuit de
samenleving, van en voor bewoners.
3.
Beschouw maatschappelijke initiatiefnemers als onmisbare partner bij het opstellen van nieuw beleid voor
maatschappelijk vastgoed.
In vervolg hierop volgde op 24 juni een avond over de
betekenis van het maatschappelijk vastgoed in Baarn voor
maatschappelijke initiatiefnemers, creatievelingen, kunst en
cultuur, op uitnodiging van de gemeente Baarn.
Aanleiding was de wens van de gemeente een strategisch
plan op te stellen voor het gemeentelijke maatschappelijk
vastgoed, zoals het Poorthuis, het Nutsgebouw en de huidige
Bieb.
Er ontstond een boeiend gesprek over de betekenis en
waarde van maatschappelijk vastgoed als middel voor meer
sociale initiatieven en over de noodzaak van meer maak- en
ontmoetingsruimtes in Baarn voor kunst en cultuur met een
kleine huurprijs. Een gezamenlijke plek of plekken met een
creatieve, lichtvoetige, huiskamerachtige sfeer, mix van een
broedplaats en ambachtelijke maakplaats en dorpsclubhuis.
Op 19 augustus was er een tweede bijeenkomst over de
nieuwe gemeentelijke Nota maatschappelijke vastgoed. Los van de input die Lokaal-O als deelnemer aan de
gemeente kon leveren, was het ook een feest om met zoveel maatschappelijk-culturele clubs en betrokken mensen bij
elkaar te zitten.
Op 3 november stond de Nota maatschappelijk vastgoed op de agenda van de informatieve raadsvergadering, waar
we de raadsleden informeerden over onze visie op maatschappelijk vastgoed en de noodzaak voor permanente
huisvesting voor Lokaal-O.
En op 24 november nam de gemeenteraad het besluit over de toekomst van het maatschappelijk vastgoed in Baarn:
de raad wil het Poorthuis afstoten en de ruimte bestemmen als schoollocatie of voor woningbouw. Dit betekent dat
Lokaal-O over pakweg drie jaar weg moet uit deze locatie.
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De gemeenteraadsleden waren het eens over de toegevoegde waarde van maatschappelijke initiatieven zoals
Lokaal-O voor de samenleving van Baarn, maar gaf geen garantie op een permanente andere locatie. Wel heeft de
raad besloten om van het huidige bibliotheekgebouw (Hoofdstraat 1) een plek van ontmoeting te maken waar
verschillende clubs onderdak kunnen krijgen. Mogelijk kan ook Lokaal-O daar dan haar nieuwe plek vinden.
Volgend jaar begint de plannenmakerij voor de locatie aan de Hoofdstraat.
Lokaal-O pleit voor een proces waarin alle maatschappelijke initiatiefnemers gezamenlijk optrekken in plaats van ieder
voor zich en samen werken aan een plek met zoveel mogelijk synergie en maatschappelijke meerwaarde.

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 op basis van
declaraties met bonnen.
Lokaal-O ontvangt geen structurele subsidies. De organisatie van het collectief van initiatieven is mogelijk dankzij de
bijdragen van de vaste en incidentele gebruikers van de ruimtes van Lokaal-O. Deze betalen hiervoor een
bescheiden bijdrage (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 vaste initiatieven en bij de open-inloopactiviteiten zijn koffie en thee gratis, bij bepaalde
evenementen wordt een kleine donatie gevraagd. 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.
Aanvullingen komen uit incidentele bijdragen van o.a. gemeente Baarn , fondsen en sponsoring door het plaatselijke
bedrijfsleven in gelden of natura. Ook zijn er regelmatig donaties van particulieren De stichting heeft een ANBIerkenning.
Alle toegekende middelen worden direct besteed aan de initiatieven en activiteiten van Lokaal-O waarvoor deze zijn
bestemd. Eventuele incidentele overschotten worden in overleg met de fondsen of donateurs 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 (voor activiteiten bestemde gelden) aangehouden.
Om de onafhankelijkheid van de besluitvorming over het vermogen te waarborgen, kan het bestuur hierover alleen
besluiten nemen bij unanimiteit van stemmen.
Een eventueel bij opheffing van de stichting ontstaan batig saldo zal worden toegekend aan een instelling in Baarn
met een vergelijkbare doelstelling.

Vooruitblik op de financiële situatie
De financiële situatie begin 2022 stelde Stichting Lokaal-O opnieuw voor uitdagingen. Zolang het Poorthuis gesloten
bleef, kwamen er geen gebruikersvergoedingen binnen, terwijl de vaste onkosten, met name voor de huur, wel
doorlopen. Omdat de algemene reserve was uitgeput, moest weer ‘geleend’ worden uit de voor activiteiten
geoormerkte gelden voor het organiseren van activiteiten.
Op 17 januari werd de lockdown opgeheven en is Lokaal-O heropend. Dit geeft in 2022 het perspectief dat Lokaal-O
met alle initiatieven straks weer volop kan gaan draaien en de bijbehorende inkomsten de organisatie in een
financieel rustiger vaarwater zal brengen. Zodat de ruimte in het Poorthuis opnieuw zal uitnodigen tot onverwachte,
bijzondere initiatieven, ontmoetingen en kruisbestuivingen, en een intensief gebruik als creatieve en maatschappelijke
ontmoetingsplek voor alle inwoners van Baarn.
Baarn, 24 februari 2022

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van Stichting Lokaal-O in de vergadering van 11 april 2022
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