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Voorwoord
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.
Ontmoeting en zorg voor elkaar staan centraal.
Het jaar 2018 begon met de spetterende theaterroute “Familie Boschveld”. Voor en achter de
schermen werd met zo´n 80 man hard gewerkt aan de voorstelling. Een gedeelte als acteur, zanger,
muzikant, danser en verhalenverteller en een gedeelte was onzichtbaar voor het publiek, achter de
schermen. Van de voorstelling is een mooie verjaardagskalender ('Boekje voor aan de muur')
gemaakt voor alle geïnteresseerden.
Ook in het begin van het jaar kreeg Copernikkel een leuke verrassing. Rabobank schonk Copernikkel
een echte bestelauto. Hard nodig voor vooral de BoschveldWereldkeuken en de Klussendienst die er
het afgelopen jaar veelvuldig gebruik van hebben gemaakt.
Het afgelopen jaar kreeg de coöperatie twee nieuwe leden: Wij Gaan Fietsen en de Boschveldband.
Beide initiatieven waren al nauw betrokken bij Copernikkel. 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.
Deelname aan de diensten van Copernikkel biedt bewoners sociale contacten, een stageplaats, een
werkervaringsplaats of zelfs (gedeeltelijk) economische onafhankelijkheid.
Aan het einde van 2018 is Copernikkel genomineerd voor de landelijke vrijwilligersprijs “Meer dan
Handen”.
Helaas heeft Copernikkel afgelopen jaar afscheid moeten nemen van Kees Heemskerk. Hij is eind
februari 2018 plotseling overleden. Hij was zeer sociaal betrokken bij de wijk Boschveld en bij
Copernikkel.

Jan Buitink,
Voorzitter

Namens leden en bestuur van Copernikkkel
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Leden van de coöperatie
1.1. Fietswerkplaats Boschveld ´t Werkt

De fiets is het voertuig voor ontmoeting, verbinding

In de Fietswerkplaats in de Kelvinstraat 23 (garage 43) wordt lief en leed gedeeld en mensen helpen
elkaar. Er is een leermeester fietsenmaker die de mensen helpt bij het repareren van de fiets. Een
vaste kern van tien personen vormt de Kerngroep die één keer per maand bij elkaar komt om e.e.a.
af te stemmen over hoe alles wordt geregeld. Eén student van de Bossche Vakschool liep stage in de
Fietsenwerkplaats.
Alle nieuwkomers in ’s-Hertogenbosch kunnen gratis fietsles krijgen. Afgelopen jaar hebben 73
vrouwen, 21 mannen en zes kinderen fietsles gehad. De fietslessen bestaan uit het leren van
verkeersregels en fietslessen op straat. Men krijgt een certificaat als men met goed gevolg het
Fietsexamen heeft afgelegd. In 2018 hebben 55 vrouwen en 16 mannen het certificaat mogen
ontvangen.
In mei werd door mensen van de Fietswerkplaats, met 8 posten onderweg, het verkeersexamen
voor de kinderen van groep 7 van de basisscholen BBS Boschveld en de Kwartiermaker afgenomen.
Er werd een feestje gegeven voor de 32 kinderen die het fietsdiploma hebben gehaald.
De Fietswerkplaats heeft het initiatief genomen om een EHBO-cursus te organiseren door het
Rode Kruis. Er waren 17 deelnemers die allemaal geslaagd zijn.
In de zomer heeft de Fietswerkplaats een opknapbeurt gekregen. BrabantWonen beloonde dit met
een wastafel met boiler voor extra hygiëne.
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1.2.

Wij Gaan Fietsen

Afgelopen jaar is het initiatief Wij Gaan Fietsen officieel lid geworden van de coöperatie.
Het begon allemaal in 2015 toen veel mensen, vooral Syriërs, op de vlucht sloegen voor het
oorlogsgeweld in hun land. Mannen, vrouwen en kinderen kwamen na een barre tocht in Nederland
terecht. Een deel daarvan - allemaal mannen - vond onderdak in de noodopvang bij het Autotron.
Een groep Bosschenaren trok zich hun lot aan en wilde iets doen. Wij Gaan Fietsen was het resultaat
om nieuwkomers letterlijk en figuurlijk op weg te helpen.
Tot nu toe hebben meer dan 300 Bosschenaren hun fiets aan dit doel afgestaan. Het artikel in het
Stadsblad eind vorig jaar was een stevige impuls daartoe. Het accent voor de levering van fietsen is
wat verschoven van nieuwe Nederlanders naar mensen met een te krappe beurs. Quiet-Den-Bosch is
daarbij onze tussenpersoon. Via hetzelfde Stadsblad hebben zich nieuwe vrijwilligers aangemeld.
Iedere donderdag van 9.00 uur tot 15.00 worden fietsen gerepareerd in het Cementrum (St
Teunislaan 1) die vervolgens naar de Fietswerkplaats gaan in de Kelvinstraat.
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1.3. BoschveldWereldkeuken

De BoschveldWereldkeuken bestond het afgelopen jaar uit een wisselende groep vrouwen van
Marokkaanse, Turkse, Somalische, Iraanse en Syrische afkomst. De wereldvrouwen bezorgen op
locatie en geven ook kookworkshops.
De omzet van de Boschveldwereldkeuken is in 2018 gedaald van € 30.000,00 naar € 23.000,00. Dit is
een daling van 27 %. Er waren 131 opdrachten waarvan het merendeel voor particulieren. Vooral
door mond-tot-mond reclame is de Wereldkeuken steeds bekender geworden. Twee dames van de
BoschveldWereldkeuken zijn uitgestroomd naar betaald werk.
De wereldkeuken heeft een pand in gebruik dat door BrabantWonen in bruikleen is gegeven. Op de
eerste verdieping wordt maandelijks een wijkmaaltijd georganiseerd voor buurtbewoners.
Halverwege de ramadan werd afgelopen jaar een gezellige Iftar-maaltijd georganiseerd.
Serviceclub Zonta 's-Hertogenbosch heeft een tegoedbon ter waarde van € 750,00 geschonken aan
de BoschveldWereldkeuken. Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een
zelfstandige of leidinggevende functie. Samen werken zij aan de verbetering van de positie van
vrouwen over de hele wereld. Deze keer waren de dames van de Wereldkeuken de gelukkigen. Met
dit bedrag is een mooie oven aangeschaft.
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1.4. De Klussendienst

De Klussendienst heeft vooral diensten geleverd aan wijkbewoners van Boschveld en Deuteren. De
kleine – gratis – 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.
In 2018 zijn 38 betaalde klussen gedaan met een totale omzet van € 13.327,52. Verder zijn er 24
kleinere gratis klussen gedaan. De helft van de betaalde klussen zijn betaald met een voucher
(klussenbon).
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 een bewoner een voucher heeft ontvangen neemt die contact op met de Klussendienst en wordt
de klus geklaard. De vouchers worden betaald door de Sociaal Aandeelhouders Zayaz en
BrabantWonen.
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1.5. NaaiMeetUp

In januari 2018 is de NaaiMeetUp gestart met een extra dagdeel gericht op alleen reparatie van
kleding. Bewoners uit de wijk weten de plek goed te vinden zodat er inmiddels nog een dagdeel
ingelast is voor reparatie en, afhankelijk van de vraag, productie. De wekelijks NaaiMeetUp op vrijdag
draait op volle toeren; wekelijks zijn er een 15-tal vrouwen hard aan het werk met diverse
naaiwerkzaamheden. Er wordt ook druk genetwerkt en de atmosfeer is goed en ontspannen.
Sinds het najaar worden er maandelijks workshops gegeven waarin deelnemers specifieke functies
van het naaldvak leren, zoals bijv. patroon lezen en dat tot een kledingstuk brengen. Middels
fondsenwerving wordt de coach financieel ondersteund.
Enkele vrouwen naaien inmiddels mee met het project STRIK. Een STRIK is een haarband met een
verhaal en bovenal een heel leuk accessoire. Bij aankoop van een STRIK draag je bij aan het goede
doel. Van iedere verkochte STRIK gaat namelijk €5 naar KWF kankerbestrijding. Alle STRIKken zijn
handgemaakt. ( → https://www.strikvoorkwf.nl/c-4714355/strikken/ )
10% van alle verdiensten gaat naar de coöperatie om de organisatiekosten te dekken. Afhankelijk van
het gedane werk houden naaisters er een, vooralsnog, bescheiden bijdrage aan inkomsten aan over.
Het is de bedoeling dit verder uit te laten dijen.
Met enige regelmaat ontvangt de NaaiMeetUp naaispullen van buurtgenoten en daar waar nodig
wordt er al dan niet met financiële ondersteuning van fondsen gereedschap of materiaal
aangeschaft. Voor 2019 staat er wederom naaiwerk op de rol voor een theaterproductie in de wijk.
Recyclen en duurzaamheid neemt een belangrijke plek in bij de NaaiMeetUp. De omzet van de
NaaiMeetUp was in 2018 € 1.353,00 (in 2017 was de omzet € 842,50)
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1.6. Huiswerkbegeleiding en taallessen

Sinds de oprichting van Copernikkel, zo’n vijf jaar geleden, geeft een docente kinderen en tieners
individueel huiswerkbegeleiding. Kinderen krijgen de volle aandacht. Voor de kinderen uit groep acht
gaat het hoofdzakelijk om taal en rekenen. De tieners van de middelbare school hebben meer vragen
over Engels, Frans en Mens en Maatschappij.
Inmiddels zijn de taallessen aanzienlijk uitgebreid. Naast de huiswerkbegeleiding geven momenteel
vier docenten individueel of in groepen taalles. Allen hebben een onderwijsachtergrond.
De leerlingen zijn vluchtelingen en bewoners die voornamelijk uit Boschveld en de directe omgeving
komen. Zij hebben verschillende uiteenlopende achtergronden, sommigen hebben een universitaire
studie genoten, anderen hebben nooit in de schoolbanken gezeten. Maar allemaal delen ze een
gemeenschappelijke factor en dat is dat ze graag Nederlands willen kunnen praten. Daarvoor volgen
deelnemers wekelijks gezamenlijk de lessen. Uitgangspunt is dat zij hierbij wel zelf aangeven wat ze
willen leren.
Zo krijgen leerlingen taalles die aansluit bij hun belevingswereld. Dat kan gaan over dingen die in het
nieuws zijn of andere zaken die mensen bezighouden. Er wordt ook geleerd vanuit praktijksituaties
door onder meer het bezoeken van winkels, de bibliotheek, de Sint Jan of een apotheek.
De lessen zijn op maandag- en woensdagmorgen. Op woensdagavond is er conversatieles. Het aantal
deelnemers is nog altijd groeiende. De lessen worden gegeven in het pand aan de Copernicuslaan op
nummer 324.
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1.7. Boschveldtuin

De Boschveldtuin is een groene ontmoetingsplek waar bewoners samen zelf bloemen, kruiden en
groenten kunnen kweken en ruilen. Het afgelopen jaar tuinierden ongeveer 50 bewoners in perken
en houten bakken op het stuk grond naast de BBS Boschveld. Iedere vrijdagmiddagmiddag is het
samen tuinieren met koffie/thee en koeken.
Op 2 februari was er een gezellig winterfeest in de tuin met vuurkorven en warme chocolademelk. In
het voorjaar kon men deelnemen aan een snoeiworkshop voor fruitbomen. Op de Zadenbeurs van
Stadslandbouw is de Boschveldtuin gepromoot evenals bij de Reparatiestraat.
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 1 juni kreeg de tuin bezoek van burgemeester Mikkers in verband met een tour langs alle
initiatieven van Stadslandbouw. Op 30 juni konden de leerlingen van de BBS Boschveld op een leuke
insectensafari door de Boschveldtuin. Dit was naar aanleiding van het zomerfeest met als thema
“jungle”.
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1.8. ReparatieStraat

Kennis en deskundigheid delen over computers, fietsen repareren, elektrische apparaten repareren
etc. Iedere tweede zaterdag van de maand is het ReparatieStraat bij Copernikkel. Men betaalt
meestal met meegebrachte pakken koffie, thee, suiker e.d. maar soms ook in geld.
Door een artikel in het Stadsblad in het najaar hebben zich drie nieuwe reparateurs aangemeld.
Mensen brengen hun defecte koffiezetapparaten, waterkokers, strijkijzers, krultangen e.d. en samen
met de reparateurs wordt het apparaat weer aan de praat gekregen. Samen sleutelen is ook een
manier om tot elkaar te komen. Het is fijn voor de portemonnee en voor het milieu.

11

1.9.

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.

1.10.

Maakplaats073

Sinds oktober 2017 is in het tijdelijke Copernikkelpand het nieuwe initiatief Maakplaats073 te vinden.
Het initiatief is voor mensen die belangstelling hebben voor techniek. Het wordt gerund door een
aantal enthousiaste en technisch geïnspireerde mensen. Zo kunnen deelnemers praktische ervaring
opdoen op het gebied van techniek.
In 2018 was Maakplaats073 elke woensdagmiddag en -avond geopend 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.
Op 1 juni werd door Maakplaats073 een workshop gegeven aan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van
de BBS Boschveld. De leerlingen hadden plastic flessen versierd met vleugels. De rakketflessen
gingen met een fietspomp en door luchtdruk de lucht in. De flessen waren gedeeltelijk gevuld met
water om ze nog hoger te krijgen.
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1.11.

Boschveldband en Copernikkelkoor

Het muzikale jaar begon (letterlijk) stormachtig met de première van Familie Boschveld, onze
theaterroute van 18 en 19 januari. Zowel de Boschveldband als het Coppernikkelkoor hadden een
groot aandeel in deze voorstelling.
2018 is ook het jaar waarin zowel de Boschveldband als het Copernikkelkoor officieel zijn
toegetreden tot de coöperatie Copernikkel. Janneke Franke is het aanspreekpunt van beide
initiatieven. Zij richt zich op de uitbreiding van het repertoire en de muzikale ontwikkeling van zowel
de band als het koor en ze zoekt naar mogelijkheden om deze initiatieven zoveel mogelijk met elkaar
te combineren. Missie: Muziek in de wijk.
Zo was er in mei een gezamenlijk optreden op het buurtpodium van BBS Boschveld. Ook werd hier
een samenwerking aangegaan met de cursisten van oriëntaalse dans. In de zomer speelden ze op het
feest van BAC (Bosch Ambachtscentrum) en bij de opening van stichting Loods. De Boschveldband
speelde in oktober tijdens de Burendag in de Boschveldtuin, en in november was daar wederom een
optreden op het buurtpodium in de BBS.
Ook een belangrijke stap afgelopen jaar: De Boschveldband heeft een aanvraag gedaan bij de wijken dorpsbudgetten om een geluidsinstallatie te kunnen aanschaffen. Dit verzoek werd ingewilligd en
hierdoor hebben ze onze wereldmuziek op 19 december tijdens het Copernikkel Winterconcert mooi
uitversterkt kunnen spelen. Er zullen nog vele uitversterkte (buiten)optredens volgen. 2018 is voor
zowel de Boschveldband als het Copernikkelkoor een jaar geweest van ontwikkeling, muzikale
verbinding en plezier.

13

2.

Algemeen
2.1 Meedoen, samen uit de armoede!

Copernikkel heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan het programma van het Oranjefonds
`Meedoen, samen uit de armoede!` . Voor Copernikkel betekent dit dat er ingezet is op het vergroten
van de participatiegraad en eventueel de economische zelfstandigheid van een aantal bewoners. Het
gaat hier met name om mensen van niet-westers achtergrond met een taalachterstand, een-oudergezinnen en bewoners met een rugzakje.
De volgende concrete resultaten zijn bereikt:
• Er zijn gestandaardiseerde intake-formulieren ontwikkeld die AVG-proof zijn. De intake geeft
een eerste beeld van de deelnemers.
• Afgelopen jaar hebben 30 personen een intake gehad en zitten de meesten op een traject.
Dit zijn vrijwilligersplaatsen, leerwerkstages, scholingstrajecten, oriëntatiebanen en
participatieplaatsen. Vier personen hebben een betaalde baan en één persoon is naar het
buitenland vertrokken.
• Er is structureel contact met samenwerkingspartners: Weener XL en Koning Willem I College.
• Er zijn contacten met Brabantzorg, Vivent en Van Neynsel voor de oriëntatiebanen.
Dit eerste jaar van deelname stond in het teken van zes thema´s die ons initiatief vooral inhoudelijk
heeft versterkt. Deze thema’s gingen vooral over de inhoudelijke aanpak: visie op het
armoedevraagstuk, missie, ambitie en strategie, Theory of Change en context- en krachtenanalyse.

2.2 Theater: Familie Boschveld
Op 18 en 19 januari werd de tweede
theaterroute van, door en voor bewoners in
Boschveld, uitgevoerd. Het was een echte
wintervoorstelling met veel kleur, licht en
spektakel. Studenten van de theateropleiding
van het Koning Willem I College aan de
Vlijmenseweg speelden scènes, gebaseerd op
verhalen van bewoners. Eerst werden daarvoor
de bewoners geïnterviewd. Die verhalen
maakten de voorstelling. Wat betekent familie?
Wonen ze in de buurt of juist ver weg?
Het ging over heimwee en verbondenheid. Over
verlangens en onmogelijke keuzes. Naast
bewoners werken ook diverse initiatieven van
Copernikkel mee aan de voorstelling. Zo
maakte de NaaiMeetUp fraaie kleurrijke kleding
voor de voorstelling. Maakplaats073 deed de verlichting en de dames van de
BoschveldWereldkeuken zorgden voor lekkere hapjes. De klussendienst verleende hand- en
spandiensten. Van de voorstelling is een prachtig boekje voor aan de muur gemaakt wat tegelijkertijd
een verjaardagskalender is.
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2.3 Diverse activiteiten
Dialoogtafels:
Elk jaar in november wordt in ’s-Hertogenbosch de Dag van de Dialoog gehouden. Ook Copernikkel
stelde zowel op dinsdag als donderdag een dialoogtafel beschikbaar. Onder leiding van Marieke
Smeets als dialoogleider werd de dialoog gehouden over het thema “Compassie”. De catering werd
verzorgd door de BoschveldWereldkeuken.
Schrijfactie Amnesty International:
Op zaterdag 8 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. Er zijn 57 brieven geschreven. Ze
geven hoop aan mensenrechtenactivisten en dringen aan op het terugdringen van de doodstraf,
marteling en discriminatie.
Winterconcert 'Wijsjes uit het Oosten':
Net voor kerst speelden en zongen het Copernikkelkoor en de BoschveldBand afwisselend de
spreekwoordelijke sterren van de hemel. Er waren gastoptredens van ‘externen’. Het podium was
geleend van de BBS Boschveld.
Wandelingen:
Begin juli werd een Copernikkel-uitje georganiseerd naar de Moerputten door de gastvrouwen van
Copernikkel met een bijdrage uit het Wijk- Buurt- en Dorpsbudget van de gemeente. Ruim dertig
Copernikkelaars en buurtbewoners genoten van een prachtige wandeling onder de bezielende
leiding van Ton Joore – als doorgewinterde gids bij IVN en Staasbosbeheer. Na de wandeling genoten
de deelnemers van een lekkere lunch in de theetuin van kunstenaar Ben Acket.
In oktober werd nog een wandeling georganiseerd, met een kleinere groep. Deze keer door het
centrum van Den Bosch onder leiding van een stadsgids. Daarna was er zelfgemaakte warme soep en
een heerlijk toetje bij Copernikkel voor de deelnemers.
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3. 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. De coöperatie bestaat uit de volgende
leden met ieder een aanspreekpunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fietswerkplaats Boschveld ’t werkt
BoschveldWereldKeuken
NaaiMeetUp
Taalles en huiswerkbegeleiding
Reparatiestraat
Maakplaats073
Klussendienst
Wij Gaan Fietsen
Boschveldband & Copernikkelkoor
De Vrije PC
Boschveldtuin

Ahmad Naim Motlagh
Sakina Lyarnazi
Leidi Haaijer
Igor Zevenbergen en Boukje de Ruyter
Rien Mertens
Kai Herwijn
Abdyl Duraku
Annemarie Kok
Janneke Franke
Marc Baaijens
Jeanne van der Kallen

De coöperatie heeft een verbindende functie, ondersteunt en faciliteert waar nodig. De coöperatie is
BTW-plichtig.
Het bestuur van zowel de Stichting als de Coöperatie bestaat vanaf 2018 uit dezelfde bestuursleden.
Het bestuur is onafhankelijk en onbezoldigd en bestond in 2018 uit de volgende personen:
Voorzitter:
Jan Buitink
Secretaris:
Marieke Smeets
Penningmeester:
Gerard Koenraadts (tot mei 2018)
Bestuurslid:
Nurgül Kasikci
Bestuurslid:
Lucas Kastelijn
Ondersteuning en advisering bestuur: Wieke Wijnen

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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Vijf personen zijn momenteel als ZZP-er werkzaam als coördinator van één van de initiatieven (dit
zijn de coördinator van de BoschveldWereldkeuken, de Klussendienst, NaaiMeetUp en de
Boschveldband/Copernikkelkoor).
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.
Sinds 1 oktober 2017 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.

Publiciteit
Van de hand van onze tekstschrijver verschenen afgelopen jaar 9 inspirerende artikelen in het
Stadsblad, over één van de actuele zaken van het reilen en zeilen van Copernikkel. Deze artikelen
worden met een foto naast het Stadsblad ook gepubliceerd op de eigen Facebook pagina, Twitter en
de nieuwspagina van de Copernikkel website. Er zijn drie personen die zich met de PR-bezighouden:
een tekstschrijver, fotograaf en een communicatiemedewerkster. De communicatiemedewerkster
heeft sinds 1 januari 2018 een participatieplaats voor twee jaar bij Copernikkel.
In april werd een speciale verjaardagskalender ('boekje voor aan de muur') samengesteld over de
Theaterroute 'Familie Boschveld' door onze tekstschrijver en fotograaf. In het voorjaar werd kreeg de
door Rabobank geschonken bestelauto het niet te missen Copernikkel logo opgeplakt voor nog meer
zichtbaarheid.
In juli verscheen de eerste nieuwsbrief van Copernikkel: 'Ons Krantje'. De nieuwsbrief geeft een
overzicht van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen bij de verschillende initiatieven van de
coöperatie. Daarnaast werd in oktober de vernieuwde website gelanceerd waardoor het laatste
nieuws nog overzichtelijker en toegankelijker is geworden.
Twee organisaties maakten een kort filmpje over de coöperatie. Voor het project 'Sociale veerkracht'
(over leefbaarheid en weerbaarheid) van de Provincie Noord-Brabant maakten twee 'Veerkracht
Vloggers' een vlog over Copernikkel. Het andere filmpje werd over ons gemaakt i.v.m. de nominatie
voor de landelijke "Meer dan handen" vrijwilligersprijs. Bewoners van de gemeente brachten a.d.h.v.
dit filmpje hun stem uit op ons.
Stadsblad Den Bosch: 9 artikelen met foto, Buurtkrant Boschveld: 29 artikelen (met foto), Bossche
Omroep: 2 artikelen met foto, Eigen website: 35 grote en kleine artikelen met foto.
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4.

Financiën

Fondsen, donaties en subsidies die in 2018 zijn ontvangen:
Omzet coöperatie:
Klussendienst:
BoschveldWereldkeuken:
NaaiMeetUp:
Boschveldband:
Reparatie fietsen:

€ 13.327,52
€ 23.000,00
€ 1.353,00
€ 250,00
€ 450,00

Schenkingen:
• Een prachtige bedrijfsauto van de Rabobank
• Een bedrag van € 750,00 voor de aanschaf van een oven van Zontha ‘s-Hertogenbosch
Sociaal aandeelhouders:
Financiering vouchers van Klussendienst:
BrabantWonen
Zayaz
Subsidies/fondsen 2018
Subsidie gemeente ’s-Hertogenbosch (18.0057)
Subsidie gemeente ’s-Hertogenbosch (18001388)
(t.b.v. Wij Gaan Fietsen)
OranjeFonds

€
€

3.300,00
1.500,00

€ 45.000,00
€ 5.000,00
€ 31.000,00

Door-ontwikkelen NaaiMeetUp (2018/2019)
Kansfonds (toegezegd)
Dynamis (toegezegd)
Wijk-en dorpsbudget
Pluspakket BBS Boschveld
(Totaal:

€ 12.000,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€
819,00
€ 16.619,00)

Muziek en zang verbinden Boschveld
Gemeente ’s-Hertogenbosch (8125500)
Wijk-en dorpsbudget
Buurtcultuurfonds BrabantWonen
Pluspakket BBS Boschveld
(Totaal

€
€
€
€
€

1.080,00
2.000,00
4.000,00
910,00
7.990,00)

Copernikkeluitje
Wijk-en dorpsbudget

€

124,00

Taallessen en huiswerkbegeleiding
Wijk-en dorpsbudget

€

850,00

Fietswerkplaats
Pluspakket BBS Boschveld

€

442,26
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