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Vooraf	
Het	bestuur	van	sociaal	cultureel	centrum	Glinstra	State	heeft	de	opdracht	om	de	samenhang	tussen	de	lokale	
bevolking	te	bevorderen.	Wij	zorgen	ervoor	dat	er	activiteiten	georganiseerd	worden,	in	en	rond	Burgum,	op	
het	gebied	van	persoonlijke	ontwikkeling	en	ontspanning.	Vóór,	dóór	en	mét	elkaar.	Onder	de	vlag	van	Glinstra	
State	organiseren	we	activiteiten	voor	en	vooral	mét	kinderen,	jeugd,	volwassenen,	vluchtelingen,	mensen	met	
een	 verstandelijke	 beperking	 en	 senioren.	 Daarnaast	 faciliteren	 we	 organisaties	 uit	 Burgum	 en	 directe	
omgeving.	Ook	bieden	we	podium	voor	culturele	activiteiten	en	ontwikkelingen.		

Wij	willen	samenwerken	aan	de	uitvoering	van	het	beleid	voor	het	sociaal	domein,	het	behouden	en	
versterken	van	de	leefbaarheid,	verbinding	tussen	vrijwilligers	en	welzijn	maken,	samenkracht	en	
burgerparticipatie,	en	een	versteviging	in	het	netwerk	van	het	voorliggend	veld.	Dat	doen	we	in	2021	met	
het	inrichten	van	een	aantal	complexe	financiële	keuzes.	Aan	de	ene	kant	moeten	we	door	verwachte	
inkomstenderving	en	structurele	bezuinigingen	ontstane	tekorten	invullen.	Aan	de	andere	kant	moeten	we	
juist	in	een	tijd	als	deze	op	een	andere	manier	investeren	in	sociaal	maatschappelijke	doelgroepen.		

Dit	betekent	o.a.	dat	we	op	zoek	gaan	naar	het	versterken	van	samenwerkingen	in	het	voorliggend	veld	om	
slimmer	en	op	een	unieke	manier	win-win	situaties	te	creëren.		

2021	wordt	een	boeiend	jaar	waarin	we	ons	weer	volop	in	gaan	zetten	voor	positieve	maatschappelijke	
effecten	in	en	rondom	Burgum.		

Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Burgum “Glinstra State”.	
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Stichting	Sociaal	Cultureel	Werk	Burgum		
	
Geschiedenis	
De	Stichting	voor	Sociaal	Cultureel	Werk	voor	Jeugd	en	Jongeren	is	in	de	jaren	‘70	opgericht	met	als	insteek	het	
van	 de	 straat	 houden	 van	 de	 jeugd.	 Dit	 gebeurde	 in	 eerste	 instantie	 op	 de	 zolder	 van	 het	 oude	
schoolmeestershuis	 op	 Schoolstraat	 101.	Deze	 ruimte	werd	 al	 snel	 te	 klein	 en	met	medewerking	 van	de	
gemeente	werd	 een	 “nieuwe”	 locatie	 in	 gebruik	 genomen	 aan	 de	Markt.	 Hier	 werden	 al	 snel,	 naast	 de	
activiteiten	voor	de	jeugd	en	de	jongeren,	ook	cursussen	voor	volwassenen	georganiseerd.	In	de	loop	van	de	
jaren	werd	het	gebouw	aan	de	markt,	een	houten	noodgebouw,	te	oud	en	te	klein	voor	de	georganiseerde	
activiteiten.	 Daarom	werd	 een	 nieuwe	 accommodatie	 gezocht	 en	 is	 er	 onderdak	 gevonden	 in	 een	 grote	
boerderij	 aan	 de	 Schoolstraat	 102.	 Sinds	 2015	 waren	 er	 weer	 nieuwe	 ontwikkelingen.	 Het	 ouderen-
/seniorenwerk	werd	overgenomen	van	Kearn	Welzijn	en	hiermee	werd	ook	de	huisvesting	weer	een	hot	item.	
In	eerste	instantie	zou	er	voor	het	seniorenwerk,	dat	gehuisvest	was	in	een	gebouw	aan	de	Opp.	van	Veenweg	
“Werf8“,	een	nieuwe	“skoarre”	gebouwd	worden	naast	Kiehool.	Hiervoor	was	alles	geregeld,	maar	op	het	
laatste	moment	werd	er	gekozen	om	niet	te	gaan	bouwen	maar	om	te	verhuizen	naar	Glinstra	State.	Deze	
verhuizing	 naar	 en	 de	 verbouwing	 van	 Glinstra	 State	 heeft	 er	 in	 geresulteerd	 dat	 per	 maart	 2018	 alle	
activiteiten	onder	het	dak	van	Glinstra	State	plaatsvinden.		

De	discussie,	of	we	nu	een	jongerencentrum,	een	buurthuis,	een	zalencentrum	of	een	multifunctioneel	centrum	
zijn	is	hiermee	achter	de	rug.	Voortaan	heten	we	Sociaal	Cultureel	Centrum	Glinstra	State.	Onder	deze	vlag	
organiseren	we	vele	activiteiten	voor	en	vooral	mét	kinderen,	tieners,	jongeren,	volwassenen,	vluchtelingen,	
mensen	met	een	verstandelijke	beperking	en	senioren.	Daarnaast	faciliteren	we	vele	organisaties	uit	Burgum	en	
directe	omgeving.	

	
Visie	
Mensen	hebben	een	sterke	behoefte	aan	verbondenheid	met	anderen.	Meedoen;	daar	draait	het	om.	Dat	is	
voor	de	één	makkelijker	dan	voor	de	ander.	Daarom	vinden	wij	het	belangrijk	dat	we	met	elkaar	zorgen	voor	
een	klimaat	waarin	iedereen	zich	verbonden	voelt	met	de	samenleving.	Waar	mogelijkheden	zijn	om	je	te	
ontwikkelen	en	te	participeren.	Hierbij	is	continuïteit	een	belangrijke	factor.	Dát	bieden	we	in	sociaal	cultureel	
centrum	Glinstra	State.	
	
Missie	
Het	bestuur	 van	 sociaal	 cultureel	 centrum	Glinstra	State	heeft,	 vanuit	de	Gemeente	Tytsjerksteradiel,	de	
opdracht	om	de	samenhang	tussen	de	lokale	bevolking	te	bevorderen.	Wij	zorgen	er	voor	dat	er	activiteiten	
georganiseerd	worden,	in	en	rond	Burgum,	op	het	gebied	van	persoonlijke	ontwikkeling	en	ontspanning.	Vóór,	
dóór	en	mét	elkaar.		
	



	

	

	

	

	

	

Doelstelling																																																																																																														
De	 algemene	 doelstelling	 van	 onze	 stichting	 is:	 het	 bevorderen	 van	 een	 leefbare	 samenleving	 en	 de	
bewustwording	en	activering	van	de	bewoners	tot	onderlinge	samenleving	door	middel	van	het	stimuleren,	het	
aanbieden	en	het	begeleiden	van	sociaal	culturele	activiteiten.		
Er	zijn	natuurlijk	altijd	verschuivingen	wat	betreft	activiteiten	en	daardoor	ook	van	mensen	of	groeperingen	die	
wel	of	juist	niet	worden	bereikt.	Om	op	dit	laatste	meer	zicht	te	krijgen	blijft	een	actieve	opstelling	binnen	het	
werkgebied	noodzakelijk.	Dan	alleen	is	het	mogelijk	om	alert	op	wensen	en	behoeftes	vanuit	de	groepen,	die	
wij	als	doelgroepen	beschouwen,	in	te	spelen.		

Organisatie																																																																																																																		
De	stichting	Sociaal	Cultureel	Werk	Burgum	is	een	autonome	vrijwilligersorganisatie	die	wordt	ondersteund	
door	een	sociaal	cultureel	werker.			

De	 Sociaal	 Cultureel	werker	 zorgt	 voor	een	passend	aanbod	van	 (educatieve)activiteiten	op	basis	 van	de	
behoeften	 binnen	 de	 doelgroepen/gemeenschap,	 coördineert	 deze	 activiteiten,	 stuurt	 hierbij	 stagiaires,	
werkgroepen	en	vrijwilligers	aan,	beheert	alle	voorkomen	werkzaamheden	betreffende	Glinstra	State	(gebouw	
en	tuin),	is	leidinggevende	betreffende	ass.	beheerder,	heeft	overleg	met	alle	samenwerkingspartners	binnen	
de	gemeente	en	stemt	regelmatig	de	uitvoering	af	met	het	bestuur	van	de	stichting.'		

Bestuur                                                                                                   
                     
Het	bestuur	in	de	afgelopen	periode:	

• T.	Helmers	–	voorzitter		
• T.	Vaartjes	–	vice	voorzitter	en	bestuurslid	
• P.	Bosgra	-	penningmeester	en	secretaris	
• R.	Beerstra	–	bestuurslid		
• B.	Sanderman	–	bestuurslid	

Voor	aanvulling	en	wegens	vertrek	zijn	we	op	zoek	naar	een	nieuwe	secretaris	en	een	penningmeester.	

Het	bestuur	is	verantwoordelijk	voor	wat	er	gebeurt	en	verzorgt	de	voorwaarden	op	basis	waarvan	het	werk	
kan	plaatsvinden.	Verantwoordelijkheden	zijn	onderverdeeld	in	portefeuilles.		

	 Portefeuille		 Portefeuillehouder	
1	 HRM/	Arbo	en	Good	governance	 R.	Beerstra		
2	 Marketing,	communicatie	&	IT	 T.	Vaartjes	
3	 Financiële	administratie	 P.	Bosgra	
4	 Vrijwilligersbeleid,	contacten	 B.	Sanderman	
5	 Subsidies	&	fondsen	 T.	Helmers	
6	 Activiteiten		 B.	Sanderman	
7	 Gemeentelijke	contacten/bestuurlijke	netwerken	 T.	Helmers	
8	 Gebouw	&	onderhoud		 R.	Beerstra	
	

Het	bestuur,	waarin	de	interne	werkgroepen	en	andere	organisaties	vertegenwoordigd	kunnen	zijn,	stelt	vast	
en	 bewaakt	 de	 uitvoering	 van	 het	 vastgestelde	 beleid.	 De	 sociaal	 cultureel	 werker	 is	 tijdens	 de	
bestuursvergaderingen	aanwezig	in	een	adviserende	functie.		

		



	

	

	

	

	

	

Aandacht-	en	actiepunten	van	het	bestuur	voor	2021	zullen	zijn:		

• Exploitatie	Glinstra	State;		
• Als	bestuur	van	stichting	SCW	Burgum	vinden	wij	het	belangrijk	dat	we	zorgen	voor	een	omgeving	en	

een	sfeer	waarbinnen	de	bezoeker/deelnemer	zich	veilig	en	gerespecteerd	voelt.	Daarom	hebben	we	
voor	al	onze	medewerkers	een	gedragscode	opgesteld.	De	gedragscode	bestaat	uit	twee	delen:	regels	
die	 bijdragen	 aan	 een	 open,	 transparante	 en	 veilige	 omgeving	 voor	 deelnemers,	 vrijwilligers	 én	
medewerkers	en	de	omschrijving	van	grensoverschrijdend	gedrag.	Wanneer	je	bij	ons	als	vrijwilliger/	
medewerker	komt	werken	vragen	wij	jou		deze	gedragscode	te	ondertekenen.	Hiermee	verklaar	je	dat	
je	 de	 gedragscode	 kent	 en	 volgens	 de	 gedragscode	 zult	 handelen.	 In	 2021	 worden	
vrijwilligers/begeleiders	en	personeel	opnieuw	gevraagd,	voorzover	deze	nog	nog	niet	voorhanden	is,		
om	een	geldige	VOG	te	kunnen	overhandigen,	te	starten	met	het	bestuur;	

• Uitbouw	van	de	activiteiten	en	werkplekken	voor	mensen	met	mogelijkheden	middels	overleg	met	WIL	
over	mogelijkheden	tot	verbreding	en	verdieping	van	het	aanbod;	

• Overleg	met	AZC/COA	over	verdere	samenwerkingsmogelijkheden;		
• Verder	 vormgeven	 aan	 de	 ontwikkeling	 naar	 sociaal	 cultureel	 centrum.	 Hiertoe	 is	 o.a.	 een	

evenementen	commissie	gestart	die	gaat	bekijken	wat	er	verder	aan	culturele	activiteiten	in	Glinstra	
State	wenselijk/mogelijk	zijn	(muziek	en	theater);	

• Het	uitbouw	van	kinderactiviteiten,	o.a.	naschoolse	activiteiten,	vakantie	activiteiten	en	sport;	
• De	alcohol-	en	drugsproblematiek	en	daar	aan	te	koppelen	activiteiten;		
• Stimuleren	vertegenwoordiging	vanuit	de	werkgroepen	naar	bestuur,	m.n.	vanuit	de	ouderen;	
• Relatie	tussen	bestuur	en	vrijwilligers	intensiveren;	
• Werving	 vrijwilligers	 met	 veel	 draagkracht	 en	 mogelijkheden	 ter	 ondersteuning	 van	 reguliere	

vrijwilligers;		
• Het	intensiveren	van	de	samenwerking	met	andere	(welzijns)organisaties;	
• Het	aanbieden	van	stageplekken	voor	diverse	opleidingen;	
• Het	ondersteunen	van	activiteiten	voor	senioren;	
• Het	aanbieden	van	een	ontmoetingsplaats	voor	zzp-ers	en	te	netwerken;	
• Het	aanbieden	van	flexwerkplekken	voor	particulieren;	
• Uitbreiden	netwerk	en	intensiveren	samenwerking	in	het	voorliggend	veld;	
• Doorvoeren	bezuinigingen	en	herijken	huurcontracten;	
• Het	herijken	van	het	huidige	organisatiebeleid/strategie		op	basis	van	het	7s-en	model	van	Mc	Kinsey.	

	



	

	

	

	

	

	

Financiën 
De	begroting	2021	kent	een	begrotingstekort.	Oorzaken	voor	dit	tekort	is	de	structurele	bezuiniging	op	de	
instandhoudingssubsidie	van	20%	en	de	verwachte	inkomstenderving	vanwege	corona.		
	
Dit	betekent	dat	het	bestuur	een	aantal	andere	wegen	in	moet	slaan	om	dit	tekort	structureel	op	te	vullen.	
Voor	2021	betekent	dit:		

• Bezuinigingen	 doorvoeren	 i.v.m.	 20%	 minder	 gemeentesubsidie	 voor	 2021	 (schoonmaak	 zoveel	
mogelijk	door	eigen	personeel,		programmaboekje	anders	inrichten,	overige	kosten	verlagen,	e.d.);	

• In	begroting	2021	rekening	houden	met	minder	inkomsten	(huur-	en	consumptie-inkomsten)	door	
corona;	

• Gebruik	maken	van	diverse	landelijke	en	provinciale	regelingen	(NOW,	e.d.);	
• meer	huur-	en	consumptie-inkomsten	genereren	en	meer	aanbod	realiseren;	
• Beheerservice	effectiever	inrichten;	
• Werkplekken	verhuur	aanbieden	voor	particulieren;	
• Opzetten	van	‘Stichting	Vrienden	van	Glinstra	State’;	
• Huisvestingskosten	verlagen	door	o.a.	slim	te	investeren	in	de	duurzaamheidtransitie	in	samenwerking	

met	gemeente	en	diverse	fondsen;	
• Energiecontract	herijken;		
• Gesprekken	met	gemeente	opstarten	inzake	realiseren	dagbesteding-	en	begeleiding	voor	mensen	met	

mogelijkheden.	
	

Organisatie                                                                                                     
                         
De	organisatie	wordt	ook	in	2021	gedreven	door	vrijwilligers,	stagiaires,	de	beheerder,	SCWer	en	het	bestuur.	
O.a.	de	volgende	overleggen	zullen	ook	volgend	jaar	doorgaan:		

- Overleg	met	gemeente	en	politie	t.a.v.	jeugd/jongeren	werk;		
- Overleg	met	collega	 instellingen	wordt	geïntensiveerd	om	het	netwerk	 in	het	voorliggend	veld	 te	

versterken;		
- Overleg	met	gebruikers	van	het	gebouw	tbv	verbinden	activiteiten	en	doorvoeren	verbeteringen;	
- GENOT,	podiumoverleg	Friesland,	werkgroep	preventie,	overleg	met	zorginstellingen/welzijnswerk	

over	activiteiten	voor	eenzame	ouderen	en	overleg	over	ontmoetingsactiviteiten	tussen	autochtonen	
en	allochtonen.	

	
Vrijwilligers																																																																																																														

Het		beeld		van	Glinstra	State	wordt	vooral	gevormd	op	basis	van	de	activiteiten	die	er	plaatsvinden.	Activiteiten	
die	voor	een	groot	deel	mogelijk	worden	door	de	 inzet	en	het	enthousiasme	van	vele	vrijwilligers.	Er	zijn	
ongeveer	 60	 vrijwilligers	 actief	 binnen	 Glinstra	 state.	 Alle	mogelijke	 taken	werden	 en	worden	 door	 hen	
opgepakt:	van	af	en	toe	een	klusje	tot	elke	dag	aanwezig	zijn	met	grote	inzet	en	verantwoordelijkheid.		Ook	het	
bestuur,	en	dat	wordt	vaak	vergeten,	bestaat	uit	vrijwilligers	die	hun	tijd	en	energie	in	veel	gevallen	onzichtbaar	
in	 dienst	 stellen	 van	 de	 stichting,	 zodat	 de	 voorwaarden	waaronder	 het	werk	 kan	 plaatsvinden	 gemaakt	
worden.		

Door	de	nieuwe	locatie	ervaren	we	dat	er	meer	mensen	zich	aanmelden	voor	vrijwilligerswerk.	Ook	vrijwilligers,	
die	eerder	aangegeven	hadden	dat	ze	zouden	stoppen	bij	de	overgang	van	Werf8/Kiehool	naar	Glinstra	State,	
zijn	gebleven	en	draaien	nu	met	veel	plezier	mee.		



	

	

	

	

	

	

Het	verloop	onder	stagiaires	is	een	vast	gegeven.	Al	jaren	proberen	we	in	plaats	van	stagiaires	vaste	vrijwilligers	
voor	bijv.	de	kinderclubs	te	vinden,	maar	al	even	zo	vele	jaren	lukt	dit	niet	of	nauwelijks.	Toch	zullen	we,	om	
een	betere	continuïteit	binnen	het	kinderwerk	te	kunnen	bereiken,	hier	naar	blijven	streven.	

Halt,	Raad	van	de	Kinderbescherming,	Reclassering	
Al	sinds	vele	jaren	kunnen	jongeren	die	in	aanraking	zijn	gekomen	met	de	politie	via	het	Halt-buro	hun	taakstraf	
bij	ons	uitvoeren.	Ook	zijn	er	afspraken	met	de	Raad	van	de	Kinderbescherming	en	de	Reclassering/Justitie	over	
de	mogelijkheden	om	taakstraffen	en	werkstraffen	af	 te	doen.	De	ervaringen	hiermee	zijn	positief	en	de	
samenwerking	zal	dan	ook	worden	voortgezet.		

Algemeen	
Glinstra	State	is	de	ontmoetingsplek	voor	Burgum.	Verschillende	doelgroepen	treffen	elkaar	hier.	Ontmoeting	is	
een	van	de	belangrijkste	activiteiten.	Het	café	als	centrale	plek	waar	alle	groepen	elkaar	treffen	is	erg	belangrijk	
in	dit	geheel.	Vrijwilligers	draaien	bardiensten	en	zorgen	voor	de	ongedwongen	sfeer	en	gezelligheid.	In	deze	
sfeer	ontstaan	vaak	nieuwe	ideeën,	maar	worden	mensen	ook	snel	aan	elkaar	gekoppeld	als	het	bijvoorbeeld	
gaat	om	hulp	bij	klusjes	of	iets	dergelijks.	

Activiteiten	
Binnen	het	activiteitenaanbod	van	de	Stichting	Sociaal	Cultureel	Werk	Burgum	wordt	er	een	verdeling	gemaakt	
in	de	volgende	doelgroepen:		

• kinderen				
• tieners-	en	jongeren	
• volwassenen	
• ouderen-/senioren	
• mensen	met	een	beperking	

	
Elk	van	deze	doelgroep	heeft	één	of	meerdere	eigen	werkgroepen	en	deze	werkgroepen	organiseren,		binnen	
de	hiervoor	door	het	algemeen	bestuur	vastgestelde	grenzen,	de	activiteiten.			

Kinderen                                                                                                 
            
Binnen	het	domein	opgroeien	en	opvoeden	en	met	als	doel	het	leveren	van	een	bijdrage	aan	de	ontwikkeling	
van	kinderen	van	4–12	jaar	zodat	ze	zich	kunnen	ontwikkelen	tot	gelukkige	en	weerbare	volwassenen,	het	
stimuleren	 van	 ontmoeting	 en	 samenwerking	 van	 kinderen	middels	 creatieve,	 educatieve	 en	 recreatieve	
activiteiten	en	het	signaleren	van	en	inspelen	op	behoeftes	bij	kinderen	en	ouders	organiseren	we	activiteiten	
voor	kinderen.		

Ondanks	 de	 groeiende	 mogelijkheden	 voor	 kinderen	 om	 hun	 vrije	 tijd	 in	 te	 vullen	 (verenigingen,	 de	
(na)schoolse	activiteiten,	t.v.,	computer,	enz.)	blijven	de	kinderactiviteit	een	belangrijke	plaats	innemen.	Het	
kinderwerk	wordt	veelal	uitgevoerd	door	stagiaires	en	de	beroepskracht	denkt	mee,	stuurt	aan/bij	en	begeleidt	
de	stagiairs	door	gesprekken	en	overleg.		

Uitdaging	blijft	om	een	gevarieerd,	vernieuwend	en	kwalitatief	aanbod	van	activiteiten	te	blijven	organiseren.	
In	overleg	met	de	vrijwillig(st)ers,	nieuwe	stagiaires	maar	ook	ouders	zal	hier	invulling	aan	gegeven	worden.		

	



	

	

	

	

	

	

	

Aandachtspunten	zullen	zijn:		

• Balans	vinden	in	het	aanbieden	van	activiteiten	voor	jonge	kinderen	(4	t/m	7	jaar)	en	oudere	kinderen	
(8	t/m	12	jaar);	

• Overleg	basisscholen	/	afstemming	activiteiten;		
• Verbeteren	PR;		
• Actieve	werving	van	vrijwillig(st)ers,	m.n.	ouders;	
• Voortzetten	clubs,	voortzetten	wat	goed	is	en	zoeken	naar	nieuwe	wegen.	Hierbij	valt	te	denken	aan	

een	klusclub	en	workshops;	
• Avondvierdaagse,	nog	verder	uitbouwen	tot	algehele	Burgumse	aangelegenheid.	

	
Uitdaging	wordt	 om	 een	 gevarieerd,	 vernieuwend	 en	 kwalitatief	 goed	 aanbod	 van	 activiteiten	 te	 blijven	
organiseren.	In	overleg	met	de	vrijwillig(st)ers,	nieuwe	stagiaires	maar	ook	ouders	zal	hier	invulling	aan	gegeven	
worden.		

Tieners- en jongeren 
Binnen	het	domein	opgroeien	en	opvoeden	en	met	als	doel	het	vergroten	van	de	eigen	verantwoordelijkheid,	
eigen	 initiatief	 en	 de	 weerbaarheid	 van	 de	 tieners	 en	 jongeren	 in	 de	 samenleving,	 het	 stimuleren	 van	
ontmoeting	en	samenwerking	met	anderen.	

We	zullen	de	ingeslagen	weg	blijven	volgen	met	o.a.:				
• Activiteitenavond	op	de	vrijdag	(disco,	film,	sport,	spel,	enz.);		
• Inloop	op	alle	doordeweekse	dagen.		
• Sport	en	spel,		met	name	op	de	vrijdagmiddag	en	in	de	vakanties;	
• Kook	-	en	bakclubs	voor	tieners	organiseren;	
• Andere	relevante	educatieve	activiteiten	aan	tieners	en	jongeren	aanbieden.	

	
In	2021	zal	worden	ingezet	op	het	meedoen	van	tieners-en	jongeren	binnen	Glinstra	State.	Stimuleren	om	zelf	
activiteiten	te	gaan	organiseren	en	het	doen	van	vrijwilligerswerk.	
	

Volwassenen                                                                                           
      
Binnen	het	domein	samenleving	in	dorp	of	buurt,	ontmoeten	en	verbinden	en	met	als	doel	het	scheppen	van	
randvoorwaarden	en	het	stimuleren	en	ondersteunen	van	vrijwilligers	bij	het	opzetten	en	draaiende	houden	
van	ontmoetingsactiviteiten,	het	vergroten	van	sociale	netwerken,	eenzaamheidsbestrijding	en	het	leggen	van	
een	goede	basis	voor	gemeenschapszin	in	de	ontplooit	zich	in	het	volwassenenwerk.	

Wensen		en	initiatieven	van	volwassenen,	maar	ook	maatschappelijke	ontwikkelingen	waardoor	veel	mensen	
een	 zinvolle	 invulling	 zoeken	 voor	 hun	 vaak	 gedwongen	 vrije	 tijd,	 	 hebben	 er	 toe	 geleid	 dat	 het	
volwassenenwerk	een	belangrijke	plaats	inneemt.	Op	grond	van	met	name	de	maatschappelijke	ontwikkelingen	
zal	er	een	goede	verdeling	tussen	dag-	en	avondactiviteiten	gemaakt	worden	en	zullen	de	deelnemersbijdragen	
aan	de	activiteiten	zo	laag	mogelijk	worden	gehouden	zodat	ook	de	minder	draagkrachtigen	gebruik	kunnen	
(blijven)	maken	van	onze	instelling.		



	

	

	

	

	

	

Cursussen	
Het	cursuswerk	stelt	zich	ten	doel	voor	volwassenen	uit	het	werkgebied	van	de	stichting	mogelijkheden	te	
scheppen	om	zich	te	ontplooien	op	het	gebied	van	creativiteit	en	de	algemene	ontwikkeling.	Zodoende	kan	
men	de	eigen	mogelijkheden	ontdekken,	hetgeen	kan	stimuleren	tot	een	voor	hen	zinvolle	vrijetijdsbesteding.	
Het	cursusaanbod	omvat	(re)creatieve	en	educatieve	cursussen	en	elk	jaar	opnieuw	wordt	bekeken	of	het	
cursusaanbod	 kan/moet	 worden	 bijgesteld.	 De	 inschrijving	 en	 verdere	 organisatie	 van	 de	 cursussen	 is	
gedelegeerd	naar	de	cursusleiding.	Dit	betekent	dat	de	opgave	voor	de	cursus,	de	financiële	afhandeling	en	de	
aanlevering/planning	van	een	cursus	via	de	betreffende	cursusleiding	gaat	en	dat	wij	zorgen	voor	de	facilitering:	

• Regelen	publiciteit	(via	cursusboekje),	kontakten	met	docenten,	planning	en	de	financiën;	
• Kontakten	met	en	behoeftepeiling	onder	de	deelnemers	op	basis		waarvan	een	actueel	cursusaanbod	

kan	worden	samengesteld;									
• Aantrekken	van	nieuwe	cursussen;		
• Maken/voorbereiden		en	bewaken	van	beleid		met	betrekking	tot	activiteiten	voor	volwassenen;	
• Kontakten	leggen	en	onderhouden		met	andere	instellingen		en	organisaties	die	cursussen	organiseren,	

op	een	dusdanige	manier	dat	een	goed	afstemming	mogelijk	wordt.	
Filmhuis	
Op	initiatief	van	een	werkgroep	Burgumers	is	er	in	2014	gestart	met	een	Filmhuis.	In	de	grote	zaal	worden	er	op	
de	laatste	donderdag	van	de	maand	speciale	films	vertoont	voor	maximaal	80	bezoekers.	Ook	1	keer	per	maand	
worden	 er	 films	 vertoont	 rond	 speciale	 gelegenheden	 of	 over	 een	 bepaald	 thema	 zoals	 bij	 de	 nationale	
vrouwendag,	kinderfilm	in	de	vakanties	en	over	autisme.			

Ouderen-/senioren 
Binnen	het	domein	samenleving	in	dorp	of	buurt,	ontmoeten	en	verbinden	en	met	als	doel	het	scheppen	van	
randvoorwaarden	en	het	stimuleren	en	ondersteunen	van	vrijwilligers	bij	het	opzetten	en	draaiende	houden	
van	ontmoetingsactiviteiten,	het	vergroten	van	sociale	netwerken,	eenzaamheidsbestrijding	en	het	leggen	van	
een	goede	basis	voor	gemeenschapszin	in	de	dorpen	ontplooit	zich	bij	de	stichting	sinds	januari	2015	ook	het	
ouderen-/seniorenwerk	 Vanaf	 1	 januari	 2017	 zijn	 de	 activiteiten	 in	Glinstra	 State.	 De	 organisatie	 van	 de	
ouderen-/seniorenactiviteiten	is	voor	een	groot	gedeelte	in	handen	van	de	ouderen/senioren	zelf.	Per	activiteit	
is	er	een	werkgroep,	bestuur	of	vrijwilliger	die	de	zaken	regelen.		

Activiteiten voor mensen met een beperking                           
De	ass.	beheerder	en	de	beroepskracht	zijn	de	bekende	gezichten	voor	velen	met	een	beperking.	Aan	dit	vaste	
gezicht	ontlenen	velen	van	hen	“veiligheid”.	Door	nabijheid	en	overleg	met	de	mensen	met	mogelijkheden	
kunnen	zij	op	een	veilige	plek	rekenen	binnen	Glinstra	State.	

Eetcafé	‘t	Keldertje																																																																																																						
Elke	vrijdagmiddag/avond	wordt	door	verstandelijk	gehandicapten,	onder	begeleiding	van	vrijwilligers,	een	3-
gangen	maaltijd	bereid.		

Lunchcafé	
In	2014	is	gestart	met	het	lunchcafé.	De	opzet	is	hetzelfde	als	die	van	het	eetcafé,	nu	wordt	er	echter	op	de	
woensdag	een	lunch	bereid,	lunchtijd	12.00	uur.	Geïnteresseerden	kunnen	aanschuiven	en	dat	doen	regelmatig	
(cursus)	groepen	en	ook	individuele	personen.		



	

	

	

	

	

	

Creaclub																																										
Gemiddeld	18	deelnemers	komen	elke	dinsdagavond,	onder	begeleiding	van	4	vrijwillig(st)ers	en	de	stagiaires,	
bij	 elkaar	 en	 de	 activiteiten	 die	 ze	 ondernemen	 variëren	 van	 koken	 tot	 plakken	 en	 van	 volksdansen	 tot	
excursies.	Ook	het	komende	seizoen	zal	deze	club	worden	voortgezet,	waarbij	wel	gezocht	zal	gaan	worden	
naar	nieuwe	vrijwilligers	zodat	ook	in	de	toekomst	de	doorgang	van	deze	club	gegarandeerd	kan	worden.	

Werkplekken	voor	mensen	met	een	beperking	
Er	zijn	bij	Glinstra	State		een	aantal	werkplekken	voor	mensen	met	een	beperking.	In	de	tuin,	de	schoonmaak	en	
voor	het	kopieerwerk.	

In	de	komende	tijd	zal,	dit	omdat	Glinstra	State	hiervoor	de	mogelijkheden	biedt,	onderzocht	worden	of	bijv.	
een	theetuin,	tuingroep	of	repair	café	tot	de	mogelijkheden	behoort	en	als	dat	kan	dan	zullen	er	ook	meer	
werkplekken	komen	voor	mensen	met	een	beperking.	

Auti	Kafé	
Het	Auticafé	is	uitgaan	voor	jongeren	met	autisme	tussen	de	13	en	25	jaar.	Gezellig	uitgaan	in	een	rustige	
en	veilige	omgeving	voor	jongeren	met	autisme.	De	organisatie	wordt	gedaan	door	een	aantal	ouders.	
	
Concerten/theater	
Sinds	de	tachtiger	jaren	staan	we	bekend	als	“Metalpodium”.	Vele	grote	en	minder	grote	metal-bands	zijn	de	
revue	gepasseerd	en	hebben	het	metalpubliek	met	hun	vaak	onnavolgbare	grunds	en	riffs	vermaakt.	Maar,	de	
tijden	veranderen!		

Op	zich	willen	we	wel	weer	meer	inzetten	op	concerten	en	theatervoorstellingen,	maar	eerst	gaan	we,	met	
medewerking	 van	 studenten	 en	 samenwerkingspartners,	 een	 onderzoek	 doen	 naar	 de	 wensen	 van	 de	
Burgumers.		

Faciliteiten en dienstverlening                                                                    
                              
De	faciliteiten	en	diensten	waarvan	derden	bij	Glinstra	State	gebruik	kunnen	maken	zijn:		

• Kopieerapparatuur	waarvan,	voor	een	redelijke	prijs,	gebruik	kan	worden	gemaakt	op	niet	commerciële	
basis.	

• Huur	van	ruimtes	door	clubs,	verenigingen,	organisaties,	particulieren	en	bedrijven.		Eigen	activiteiten	
van	St.	SCW	Burgum	hebben	hierbij	echter	altijd	voorrang.		

• Lenen	van	de	pannakooi:	Glinstra	State	beschikt	over	een	mobiele	pannakooi,	welke	door	anderen	
gebruikt	kan	worden.	

• Ruilbibliotheek:	 in	 het	 café	 is	 een	 ruilbibliotheek.	 Je	 kunt	 hier	 boeken	 brengen	 en	weer	 nieuwe	
meenemen.		
	

Vaste huurders 
Naast	incidentele	huur,	zijn	er	in	Glinstra	state	ook	een	aantal	organisaties	die	er	kantoor	houden.	Het	gaat	
hier	om	Vluchtelingenwerk	Noord	Nederland,	Federatie	Christelijk	Jeugdwerk	Tytsjerkstradiel,	WIL	en	RTV	
NOF.	

Ook	de	buurtkamer	Burgum	heeft	inmiddels	een	vaste	plek	in	Glinstra	State.	Daar	waar	mogelijk	wordt	er	
samen	gewerkt.Andere	“vaste	gebruikers”	zijn:	schaakclub	NEO,	de	Burgumer	bridgeclub	en	de	kegelclub.	

 


