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Voorwoord 

 

Het jaar 2017 stond in het teken van het uitbouwen van de basis die de coöperatie sinds de start in 

2016 heeft gelegd. Bestuursleden zijn ingewerkt en de coöperatie groeit en bloeit. 

 

Copernikkel fungeert als een paraplu waar allerlei bewonersinitiatieven en -groepen een thuis 

vinden. Daarbij hoort een werkwijze waarbij iedereen meetelt. Vanzelfsprekendheid op basis van 

gelijkwaardigheid. Iedereen is waardevol en heeft al dan niet ontdekte kwaliteiten in huis. 

 

Doordat de initiatieven lid zijn van de coöperatie is voorkomen dat er losse stichtingen ontstaan met 

ieder een eigen bestuur en worden de krachten in de wijk gebundeld. De betrokkenheid van de 

actieve bewoners zorgt ervoor dat mensen erbij blijven horen en zorg dragen voor elkaar. Dat vormt 

de basis van samenleven en samenwerken in Boschveld. De leden van de coöperatie werken samen 

om dit doel te bereiken. Niet alleen meedoen, maar samen de ‘tent’ draaien en draaiende houden. 

Eén keer per maand komen de leden samen om elkaar te informeren en te inspireren.  

 

Bij het ondernemerschap ligt de focus op het ontplooien van activiteiten waarmee inkomsten 

gegenereerd worden. De BoschveldWereldkeuken en de Klussendienst zijn hier mooie voorbeelden 

van. Ook de NaaiMeetup heeft de ambitie om een kleine onderneming te worden. 

De coöperatie bevordert de sociaaleconomische samenredzaamheid en ontwikkeling van bewoners 

in Boschveld.  Samen worden er knelpunten opgelost en worden er mogelijkheden gecreëerd om de 

situatie te verbeteren op het gebied van participatie, leefbaarheid, armoedebestrijding en sociale 

cohesie. Diverse initiatieven spelen in op de vraag van bewoners. Zo is de Fietswerkplaats niet alleen 

een plaats waar je kunt leren fietsen of fietsen repareren maar ook een ontmoetingsplaats waar men 

elkaar helpt met verschillende dingen. De taallessen springen in op de behoefte van veel 

anderstaligen. De gastvrouwen in de winkel hebben voor iedereen een aardig woordje en men komt 

graag als men om een praatje verlegen zit. 

 

Deelname aan de diensten van Copernikkel biedt voor bewoners sociale contacten, een stageplaats, 

een werkervaringsplaats of zelfs (gedeeltelijk) economische onafhankelijkheid. Om dit laatste te 

bevorderen zijn we afgelopen jaar begonnen met een nauwe samenwerking met PlanHWerkt en het 

Ambachtshuis Brabant. 

 

Om de verbindingen tussen de initiatieven en de bewoners onderling te verstevigen zijn in 2017 de 

voorbereidingen getroffen voor de tweedaagse voostelling Familie Boschveld. Er is zelfs een 

Boschveldkoor opgericht dat begeleid werd door de Boschveldband. De voorstelling was in januari 

2018 te zien. 

 

Afgelopen jaar hebben we helaas afscheid genomen van één van onze gitaristen van de 

Boschveldband Frans Leonard Hummelman en van één van onze deelnemers Ramon Raghoebier. 

Beiden zijn overleden. 

 

Jan Buitink, 

Voorzitter 

 

Namens leden en bestuur van Copernikkkel  
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1. Activiteiten 

 
Algemeen 

 

Publiciteit: 

In het voorjaar is het prachtige filmpje “Copernikkel in beeld” verschenen Filmpje Copernikkel  

De film laat zien hoe de verschillende bewonersinitiatieven zich verenigd hebben in de coöperatie. 

Het filmpje is gemaakt door Studio Zicht en is bedoeld om draagvlak te creëren voor sociaal 

aandeelhouders, sponsors en subsidiegevers.  “Copernikkel is een soort paraplu om onder te 

schuilen”. 

 

In maart heeft de Evangelische Omroep in de serie ‘Geloof en een Hoop Liefde’ een reportage 

gemaakt en uitgezonden over de Fietswerkplaats. 

 

Iedere maand schrijft onze tekstschrijver een inspirerend artikel over één van de actuele zaken van 

het reilen en zeilen van Copernikkel. Het artikel wordt met een foto gepubliceerd in het Stadsblad, op 

de eigen Facebook pagina, Twitter en op de website van Copernikkel.  

Er zijn vier personen die zich met de PR-bezighouden: tekstschrijver, fotograaf, persoon die website 

onderhoudt en een communicatiemedewerkster. De communicatiemedewerkster krijgt vanaf 1 

januari 2018 een participatieplaats voor twee jaar bij Copernikkel. 

 

Copernikkel begon het jaar 2017 met een 

drukbezochte Nieuwjaarsinloop. Tegelijkertijd werd 

het boekje gepresenteerd  ‘Held van Boschveld’. Dit 

was een tweedaagse muziek- en theaterroute waarin 

bewoners, hun verhalen en hun activiteiten de 

hoofdrol hadden. 

 
 

 

 

In de zomer heeft Copernikkel een extra pand in 

tijdelijk bruikleen gekregen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het gaat om een mooie winkel aan 

de Copernicuslaan 324. De NaaiMeetup heeft haar intrek in dit pand genomen en er worden twee 

keer in de week taallessen gegeven. Ook het nieuwe initiatief Maakplaats073 doet vanuit dit pand 

haar activiteiten.  

 

      Verhuizing van de NaaiMeetup 

Nieuwjaarsreceptie 

http://www.copernikkel.nl/?pagina=film
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Bij de opening van de winkel in september tijdens Burendag is er ook een display gerealiseerd van 
Stadshout waarop producten van het Boschveld Ambachtcentrum (BAC) uitgestald zijn, incidenteel 
wordt er hiervan iets verkocht. De producten variëren van tafeltjes van lokaal hout tot vilten tasjes 
en lokaal vervaardigde instappers. 

Copernikkel heeft in samenwerking met Boschveld Actief een groot wijkfeest georganiseerd met een 

rommelmarkt, informatiestands, activiteiten voor kinderen, muziek van de Boschveldband en 

tangomuziek. Tegelijkertijd werd ook de nieuwe winkel officieel geopend door wethouder Kagie. 

 

Met elkaar Bosschenaar 

Dinsdag 31 oktober vond de 6e editie van de netwerkbijeenkomst “Met Elkaar Bosschenaar” plaats.  

Dit Bossche netwerk gaat polarisering en radicalisering tegen en bestaat uit tientallen diversen 

organisaties en individuen.  Zo’n 60 aanwezigen werden door dagvoorzitter Eric Alink meegenomen 

in de wereld van Copernikkel en haar vrijwilligers. Men kreeg nieuwe inzichten uit het onderzoek van 

Drs. Ron van Wonderen van Verwey-Jonker Instituut. Hij gebruikte woorden als overbruggende 

positieve contacten, eigen kracht van bewoners, elkaar versterken, iets gemeenschappelijks hebben 

en meedoen zijn van toepassing op Copernikkel. Een prachtig voorbeeld dus van ‘samenredzaam’ dat 

het tij van polarisatie kan keren.  Voor Burgemeester Jack Mikkers betekende deze avond een 

kennismaking met Copernikkel en “Met elkaar Bosschenaar”. Onder het genot van een heerlijke 

maaltijd van de Bossche Wereldkeuken kon worden bijgepraat, werden nieuwe verbindingen gelegd 

en nieuwe ideeën besproken. Conclusie van de avond was dat wanneer iedereen werkt aan een 

gemeenschappelijk doel, de verschillende achtergronden wegvallen. 

 

Dialoogtafel 7 november 2017 
Elk jaar in november wordt in ’s-Hertogenbosch de Dag van de Dialoog gehouden. Ook Copernikkel 
stelt een dialoogtafel beschikbaar. Onder leiding van Marieke Smeets als dialoogleider werd de 
dialoog gehouden over het thema “De kunst van het Samen Leven”.  
 
Schrijfactie Amnesty International 
Op zaterdag 9 december organiseerde Copernikkel de Schrijfmarathon van Amnesty International 

tijdens de Reparatiestraat. Men kon aan de hand van voorbeeldbrieven een persoonlijke boodschap 

overbrengen aan regeringsleiders of mensen in gevangenschap. Ze geven hoop aan 

mensenrechtenactivisten en dringen aan op het terugdringen van de doodstraf, marteling en 

discriminatie. Er zijn 83 brieven geschreven door bewoners en deelnemers van Copernikkel. 

 

Wijk aan het Werk 

In samenwerking met PlanHWerkt en het Ambachtshuis Brabant is er een start gemaakt om 

gezamenlijk op te trekken om bewoners te ondersteunen op het gebied van participatie en werk. 

PlanHWerkt heeft jarenlange ervaring om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt te 

begeleiden naar passend regulier werk. Het Ambachtshuis Brabant organiseert kleinschalige 

vakscholing voor jongeren en volwassenen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft vanaf 1 januari 

2018 een budget toegekend voor de opstartkosten van dit gezamenlijke project.   

Alle initiatieven van Copernikkel zijn erop gericht om mensen ervaring op te laten doen uitgaande 

van hun talenten. 
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1.1. Fietswerkplaats 

 

De fiets is het voertuig voor ontmoeting, verbinding 

Per week leren ca 10 Kinderen en 40-50 volwassenen uit Boschveld en omgeving fietsen of fietsen 

repareren. 

In 2017 hebben 92 vrouwen fietsles gehad en 47 mannen. De fietslessen bestaan uit zowel het leren 

van verkeerslessen als praktijklessen. Ook krijgt men een certificaat als men met goed gevolg het 

fietsexamen heeft afgenomen. Afgelopen jaar hebben 98 personen het certificaat ontvangen en 81 

mensen een gerepareerde fiets. 

 

 
Sakina geeft fietsles 

De fietswerkplaats in de Kelvinstraat is vier dagen in de week geopend.  

Het afgelopen jaar hebben 40 leerlingen van de Internationale Schakelklas van het KWI College 

fietsles gekregen met een bijbehorend diploma. De helft van deze leerlingen wonen in ’s-

Hertogenbosch en hebben een gerepareerde fiets ontvangen. 

De kinderen van BBS Boschveld en basisschool Kwartiermaker van groep 7 hebben succesvol het 

verkeersexamen afgelegd en een diploma ontvangen. 

Er zijn workshops gegeven over fietsen repareren aan kinderen van groep 5 – 8 van De 

Kwartiermaker over fietsen leren en reparatie met veel enthousiaste reacties van kinderen en 

leerkrachten. 

 

Ook dit jaar is er een intensieve samenwerking met “Wij gaan fietsen”. Iedere donderdag van 9.00 

uur tot 15.00 uur worden fietsen gerepareerd in het Cementrum (St Teunislaan 1) die vervolgens 

naar de Fietswerkplaats gaan in de Kelvinstraat. Afgelopen jaar zijn 120 fietsen nagekeken waarvan 

de kwaliteit niet al te best was. De duur van de reparaties is langer en gecompliceerder geworden. 

Het reparatieteam heeft 90 fietsen rijklaar gemaakt. Verder zijn er 66 personen geweest voor 

reparaties van hun fiets (vooral bewoners van het Cementrum en vluchtelingen). 

 

1.2 BoschveldWereldkeuken 

 

De BoschveldWereldkeuken bestond het afgelopen jaar uit een wisselende groep vrouwen van 

Marokkaanse, Turkse, Somalische, Bosnische, Rwandese en Syrische afkomst. De wereldvrouwen 

bezorgen op locatie en geven ook kookworkshops. 

De omzet van de Boschveldwereldkeuken is in 2017 gestegen van € 24.583,00 naar € 30.020,00. Dit is 

een stijging van 22 % en daar zijn we ongelofelijk trots op. 

 



7 
 

In 2017 heeft de Wereldkeuken bewezen dat ze grote cateringopdrachten met succes kan leveren. 

Dit verklaart de hoge omzet terwijl het aantal opdrachten iets minder is dan het voorgaande jaar. 

 

 
 

Uit het volgende schema blijkt dat zowel particulieren als maatschappelijke instellingen (inclusief 

onderwijsinstellingen) de BoschveldWereldkeuken goed weten te vinden. Ook de gemeente ’s-

Hertogenbosch heeft enkele grote opdrachten gegeven. 

Het komende jaar gaat de BoschveldWereldkeuken zich sterker profileren naar het bedrijfsleven. 

 

 
 

Na eerder de Klussendienst heeft nu ook de BoschveldWereldkeuken een eigen folder 

BoschveldWereldkeuken. Het is een lekker leesbare en fraaie uitgave met prachtige foto’s.  
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1.3 De Klussendienst 

De Klussendienst heeft vooral diensten geleverd aan wijkbewoners van Boschveld en Deuteren. De 

gratis, kleine klussen zijn gedaan voor ouderen, mensen met een beperking en alleenstaande 

moeders. Dit zijn vooral kleine klussen die andere klusbedrijven niet uitvoeren en lijkt meer op 

burenhulp. Het aantal kleine gratis klussen is dit jaar echter afgenomen in tegenstelling tot de 

betaalde, grotere klussen. Professionals in de wijk hebben vouchers van de Klussendienst. Deze 

vouchers zijn bedoeld als extra steuntje in de rug voor mensen die dit nodig hebben. (bijvoorbeeld 

voor het schilderen van de woonkamer, het leggen van laminaat e.d.) Als men een voucher heeft 

ontvangen, neemt men contact op met de Klussendienst en wordt de klus geklaard. De vouchers 

worden betaald door de Sociaal Aandeelhouder Zayaz en BrabantWonen. 

 

In 2017 was er een mooie samenwerking met aannemersbedrijf Van Wijnen. Woningbouwcorporatie 

Zayaz heeft afspraken gemaakt met bouwbedrijf Van Wijnen om de Klussendienst in te zetten bij 

bouwprojecten in Boschveld. Het mes snijdt zo aan twee kanten. De klussers van de Klussendienst 

kennen veel bewoners zodat er een basis van vertrouwen was en het was een prachtige opdracht 

voor de Klussendienst om werkervaring op te doen en inkomsten te genereren. Zes maanden heeft 

de Klussendienst meegewerkt aan de renovatie van 91 woningen in de Röntgenstraat en omgeving. 

Twee ZZP’ers van de Klussendienst verdienden hier hun inkomsten mee. 

 

 
Ahmad en Abdyl samen met Peter van der Velden van Aannemersbedrijf Van Wijnen 

 

Zayaz heeft aan de bewoners van woningen die gerenoveerd zijn extra vouchers uitgedeeld. In 

onderstaande grafiek is te zien dat het aantal betaalde klussen gestegen is naar 57 en het aantal 
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gratis klussen is gedaald naar 13. (betaalde klussen zijn ook de klussen die gedaan zijn met een 

voucher) 

 

 

 

 
De groep klussers is het afgelopen jaar afgenomen. Eén van de oorzaken is dat sommige een 

betaalde baan of werkervaringsplaats elders hebben gevonden. Eind december bestond de 

klussendienst uit zeven personen.  

 

1.4 NaaiMeetup 

 

In februari 2017 heeft de NaaiMeetup de prijs van de Afvalstoffendienst gewonnen voor het concept 

‘Tasjes Tegen Plastic’; met het gewonnen geldbedrag van €2.500,00 wordt de basis van de 

NaaiMeetup gefinancierd. Per gelegenheid zijn er tasjes gemaakt van verschillende materialen (leer, 

katoen, jute etc.) en vraag en aanbod lopen nog steeds. 

 

Gedurende het hele jaar werd de vrijdagochtend door gemiddeld 15-20 vrouwen bezocht en werd er 

veel eigen kleding gerepareerd en genaaid. Steeds meer vrouwen delen hun kennis en de groep van 

eerst veel Marokkaanse vrouwen is aangevuld met Afrikaanse dames uit Somalië, Eritrea en Sierra 

Leone. 

Gedurende de zomer is de NaaiMeetup 3 weken dicht geweest vanwege de vakantie, veel vrouwen 

waren ook naar Marokko; een mooi moment om de winkel op de Copernicuslaan 324 in te richten en 

voor te bereiden op de verhuizing, die na de zomer plaats zou vinden. 

Deze uitbreiding werd met open armen ontvangen want de NaaiMeetup groeide langzamerhand uit 

haar jasje. Op de nieuwe plek kon met meer vrouwen en machines gewerkt worden (inmiddels ± 15 

stuks), bovendien kregen we een industriële machine om zwaarder naaiwerk uit te voeren. Deze 

machine is gedoneerd door Hunter Douglas evenals enkele rollen dikke stof.  

Door het jaar heen zijn er nog een stuk of 5 machines gedoneerd en één nieuwe aangeschaft. 

Incidenteel deden er ook mannen mee met naaien en het repareren van kledingstukken. 

Soms werd er ook iets nieuws gemaakt, zoals een broek, een rok, gordijnen of een kaftan. In een 

dergelijk geval werd er meestal een geliefd kledingstuk nagemaakt. 

 

Tijdens de opening van de winkel kreeg de NaaiMeetup een opdracht van dansstudio Dorry 

Langenberg. Het werkte beter om deze werkzaamheden op een ander moment uit te voeren dan op 

de reguliere vrijdagochtend; er is dan gewoon te weinig plek en tijd. 
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Einde 2017 is dan ook besloten een extra dagdeel in te lassen voor specifieke opdrachten. De 

dinsdagmiddag is het beste geschikt omdat dan de meeste geïnteresseerde vrouwen beschikbaar 

zijn; 5 vrouwen willen meedoen met het uitvoeren van opdrachten. Leidi Haaijer coacht deze dames 

middels kennisdeling en zorgt dat e.e.a. organisatorisch en financieel loopt. Afhankelijk van ieders 

inkomenssituatie worden de vergoedingen bepaald. 

 

Recentelijk heeft de NaaiMeetup samengewerkt met Maakplaats073 en kostuums geproduceerd 

voor de theaterproductie Familie Boschveld. Voor dit kledingstuk werd de inspiratie geput uit de 

habijt en de kaftan; door middel van een led-element kreeg het een hedendaags tintje. Bij deze 

productie zijn bewoners betrokken die graag hun steentje bij wilden dragen en/of die iets wilden 

leren op het gebied van elektronica. 

 

 
NaaiMeetup in actie 

 
Recyclen en duurzaamheid neemt een belangrijke plek in bij de NaaiMeetup.  
De NaaiMeetup heeft in 2017 stageplekken geboden aan een tweetal stagiaires van het Koning 

Willem I College. 

De omzet van de NaaiMeetup was in 2017 € 842,50. 

 
 
1.5 Huiswerkbegeleiding en taalles 

 
Twee dagdelen per week wordt er huiswerkbegeleiding aan vijf kinderen uit Boschveld met een 

taalachterstand gegeven door een docente. Ook begeleidt zij de ouders in de contacten met de 

scholen. (Met enige trots op de resultaten zoals een Somalisch meisje wat drie jaar in Nederland is en 

een HAVO-schooladvies heeft gekregen op basis van haar taalgebruik en Cito-toetsen.) 

Daarnaast worden er op maandag- en woensdagmorgen Nederlandse taallessen gegeven. Een 

tweetal docenten geven aan vluchtelingen en bewoners, die Nederlands willen leren of willen 

verbeteren, lessen in kleine groepen. Het aantal deelnemers groeit nog steeds. Het aantal leerlingen 

varieert omdat sommige nieuwkomers ook andere trajecten aangaan op het gebied van werk of 

onderwijs.  

In het afgelopen jaar hebben 20 volwassen leerlingen meegedaan, ondergebracht op twee niveaus: 

beginners en gevorderden.  

De taallessen zijn in het afgelopen jaar van locatie veranderd en worden vanaf oktober in het 

tijdelijke pand gegeven.  
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1.6 Boschveldtuin 

 

De Boschveldtuin is een groene ontmoetingsplek waar bewoners samen zelf bloemen, kruiden en 

groenten kunnen kweken en ruilen. Het afgelopen jaar tuinierden ongeveer 60 bewoners in perken 

en houten bakken op het nieuwe stuk grond naast de BBS Boschveld. 

 

 
 

Op 9 januari 2017 is de gebruiksovereenkomst getekend tussen OBB/kerngroep Boschveldtuin en de 

gemeente ’s-Hertogenbosch. De opening van de nieuwe tuin vond plaats op 8 april door wethouder 

Eric Logister. Tegelijkertijd werd ook het vijfjarig bestaan gevierd van de Boschveldtuin. 

In het voorjaar kon men deelnemen aan een snoeiworkshop die werd verzorgd door de biologische 

tuinderij De Guit uit Vught. 

In de zomer kon men iedere zondagmorgen “Lazy Sunday Morning Yoga” doen op het grasveld in de 

tuin. Een laagdrempelige activiteit op basis van vrije inloop en vrijwillige donatie. 

Op 8 juli deed de Boschveldtuin mee met het wijkfeest en er was mogelijkheid om te knutselen, te 

timmeren en graffiti. 

In september werd er in samenwerking met Resto Van Harte een biologische BBQ gehouden in de 

tuin en op Burendag op 22 september was er een klusmiddag met gezamenlijk eten. 

 

1.7. Reparatiestraat 

 

Kennis en deskundigheid delen over computers, fietsen repareren, elektrische apparaten repareren 

etc. Iedere tweede zaterdag van de maand bij Copernikkel. Ongeveer 70 personen hebben iets laten 

repareren. Men betaalt meestal met meegebrachte pakken koffie, thee, suiker e.d. maar soms ook in 

geld.  Het apparaat wat het vaakst reparatie nodig had was het Senseo-apparaat. 

 

1.8. De Vrije PC 

 

Op dinsdagavond worden er oude computers gerepareerd. Bewoners van Boschveld kunnen 

binnenlopen met computer, printer of ander apparaat.  Opgeknapte computers worden gratis 

weggegeven aan gezinnen in Boschveld. De computers zijn uitgerust met Ubuntu, een 

besturingssysteem dat gemakkelijk te gebruiken is en niets kost. De computerlessen op de 

woensdagavond zijn in de loop van het jaar afgeschaft bij gebrek aan docenten.  
 

1.9 Boschveldband en theater 
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De Boschveldband bestaat uit muzikanten uit Boschveld aangevuld met niet-Boschvelders. Als er in 

Boschveld iets te doen is, laat de Boschveldband meestal van zich horen. Bij een feestje van 

Copernikkel, de presentatie van een boekje door de fietswerkplaats of een activiteit van de 

BoschveldWereldkeuken zijn de muzikanten met hun wereldmuziek van de partij. In 2017 heeft de 

Boschveldband een zusje gekregen: Het Boschveldkoor.  

In 2017 is er flink samen gerepeteerd voor het Muziek/Theatervoorstelling “Familie Boschveld”. Er is 
een voorstelling gemaakt waarin de verhalen van wijkbewoners een podium krijgen. Aan de hand van 
gesprekken met verschillende wijkbewoners heeft theatermaakster Janneke Franken een script 
ontwikkeld dat de basis vormde voor de voorstelling.  
Bewoners zullen letterlijk in de voorstelling mee doen, bijv. als muzikant of koorlid, als speler in één 
van de scènes of als verteller van het eigen verhaal. Daarnaast zullen veel bewoners ook meewerken 
achter de schermen zoals bijv. als cateraar, decorontwerper of logistiek medewerker. 
De voorstelling is in januari 2018 gehouden maar in december 2017 hebben de bewoners kunnen 
genieten van een gratis Kerstconcert “Wijsjes uit het Oosten” in de tijdelijke winkel van Copernikkel. 
Het publiek bestond uit 50 personen. Het Boschveldkoor en Boschveldband speelden de sterren van 
de hemel. 
 
1.10 Maakplaats073 

 

 
 

 

Vanaf oktober is er in het tijdelijke “Copernikkelpand” het nieuwe initiatief Maakplaats073 gestart. Het 

initiatief is voor mensen die belangstelling hebben voor techniek. Het wordt gerund door een aantal 

enthousiaste technisch geïnspireerde mensen. Zo kunnen deelnemers praktische ervaring opdoen op 

het gebied van techniek. Elke woensdagmiddag en -avonden was Maakplaats 073 open van 15.00 uur 

’s middags tot 20.00 uur ’s avonds. 

Men heeft gesoldeerd, gewerkt met ledlampjes, apparaten uit elkaar gehaald, stop-motion filmpjes 

gemaakt, voorbereidingen getroffen voor het maken van radiootjes etc. Kinderen maakten 

bouwwerken van spaghetti en marshmallows.  

Vanaf 1 januari 2018 gaat de Maakplaats073 tweemaal per maand open op zaterdagmiddag. 
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2. Organisatie 

 
Stichting Dienstenbedrijf West en Copernikkel coöperatie U.A. is één organisatie met twee 

rechtspersonen.  

De missie luidt: Hoe kunnen wij met minder middelen en op verschillende manieren beter voor 

elkaar zorgen: Kortom samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid. De betrokkenheid van de 

actieve bewoners zorgt ervoor dat mensen erbij blijven horen en zorg dragen voor elkaar. 

 

De Stichting bestaat sinds 15 augustus 2014 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 61286915. De stichting draagt zorg voor het werven van fondsen, subsidies en giften. 

Bovendien worden met de stichting eventuele vrijwilligersvergoedingen betaald. 

 

De Coöperatie bestaat sinds 9 maart 2016 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 65529340. De leden van de Coöperatie bestaan uit de initiatieven. Voorwaarde voor 

lidmaatschap is dat het initiatief de Coöperatie versterkt. Bij de oprichting van de coöperatie 

bestonden de leden uit de Fietswerkplaats, de NaaiMeetup, de BoschveldWereldkeuken, de 

Reparatiestraat, de Boschveldtuin, de Vrije PC, Taalles en huiswerkbegeleiding en de Klussendienst.  

De coöperatie heeft een verbindende functie, ondersteunt en faciliteert waar nodig. Er is 

wisselwerking tussen de initiatieven: elkaar inspireren en misschien komen tot een nieuw initiatief. 

Dit is afgelopen jaar gelukt: Maakplaats073 is afgelopen jaar lid geworden.  

De coöperatie is BTW-plichtig. 

 

2.2 Bestuur 

 

Het bestuur van de Coöperatie is in de loop van 2017 aangetreden. Vanaf 2018 bestaat het bestuur 

van de Stichting uit dezelfde bestuursleden als de Coöperatie. Het afgelopen jaar is daar een start 

mee gemaakt. Reden hiervoor is de tandemconstructie: Stichting – Coöperatie 

 

Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd. 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Voorzitter:  Jan Buitink 

Secretaris:  Marieke Smeets 

Penningmeester: Gerard Koenraadts 

Bestuurslid:  Nurgül Kasikci 

Bestuurslid:  Lucas Kastelijn 

 

Ondersteuning en advisering bestuur: Wieke Wijnen 

   

  2.2. Medewerkers 

 

Er zijn ongeveer 120  deelnemers bij de diverse activiteiten betrokken. Sommige mensen zijn bij 

meerdere initiatieven werkzaam. 

Tot op heden is Copernikkel formeel geen werkgever maar heeft wel inhoudelijke verplichtingen naar 

enkele personen. 
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Drie personen zijn ZZP’er en werkzaam als coördinator van één van de initiatieven (dit zijn de 

coördinator van de BoschveldWereldkeuken,  de Klussendienst en de NaaiMeetup). 

 

Eén persoon is via Werkpartners bij de Stichting gedetacheerd. Haar taken bestaan vooral uit het 

geven van (financiële) administratieve ondersteuning zoals het maken van offertes en facturen voor 

bijvoorbeeld de BoschveldWereldkeuken en de Klussendienst.  

 

Vanaf 1 oktober is er een coördinator aangesteld via een Payroll-constructie. 

   

De coördinator van de Fietswerkplaats is formeel in dienst bij het PUB (Pastoraal Uitzendbureau). 

 

Stagiaires: 

Afgelopen jaar hebben wij één stagiaire gehad van de HBO-opleiding Culturele Maatschappelijke 

Vorming en twee stagiaires van de Mbo-opleiding Academie voor Media, Art en Performance.  

 

WeenerXL: 

Met de WeenerXL zijn de volgende contracten getekend: 

Twee personen hebben bij ons een contract taalstage gehad, drie personen hebben een contract 

werkervaringsplaats, en vier personen hebben een vrijwilligerscontract. 

 

3. Financiën 
 

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag was het financieel jaarverslag nog niet gemaakt. Dit overzicht 

is bedoeld om een indruk te krijgen van de inkomsten van Copernikkel. Het Financiële Jaarverslag 

wordt door de boekhouder voorbereid. 

 

Fondsen, donaties en subsidies die we in 2017 hebben ontvangen: 

 

• Stichting Doen (01-02-2017) tweede tranche van bedrag van € 51.500,00 € 11.500,00 

• Wijk-en dorpsbudgetten voor het Wijkfeest in september   €     1000,00 

• Subsidie voor “Wij gaan Fietsen”: uitbreiding uren A. Motlagh (€ 10.000 

voor het PUB) en coördinatie-uren S. Lyarnazi 

€ 23.000,00 

• Gem. ’s-Hertogenbosch op 27 dec. Ontvangen voor extra coördinatie-uren 

2017 

€ 12.000,00 

• Fondsen voor theatervoorstelling Familie Boschveld € 18.000,00 

• Oranjefonds voor het project “Armoede de wijk uit” looptijd 1 november 

2017 t/m 31 december 2018: € 36.000,00 (nog niet ontvangen in 2017) 

 

 

Omzet coöperatie: 

 

Klussendienst:  € 37.000,00 

BoschveldWereldkeuken: € 30.000,00 

NaaiMeetup: € 842,50 
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Schenkingen: 

 

• Oecumenisch Stichting Missionair Diaconaal Buurtwerk  heeft € 8000,00 geschonken na 

beëindiging van het pastoraal Buurtwerk Boschveld. 

• BOAA (Back Office Advocatuur & Administratie) heeft € 750,00 geschonken. 

• Buurtbinders heeft € 100,00 aan de Fietswerkplaats geschonken. 

• Een donatie van € 25,00 van een particulier. 

• Een donatie van een tweedehands naaimachine van Hunter Douglas met rollen stof voor de 

NaaiMeetup 

• Een prachtige bedrijfsauto van de Rabobank 

        

Sociaal aandeelhouders: 

Financiering vouchers van Klussendienst: 

BrabantWonen   € 1.500,00 

Zayaz    € 1.500,00 

Zayaz t.b.v. renovatie  € 4.100,00 

 


