
Jaarverslag 2017 
 
Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2017 van MFC De Stroming. Dit jaarverslag geeft, 
samen met het financiële jaarverslag, een inzicht in de activiteiten die door MFC De 
Stroming zijn georganiseerd en in de besteding van de subsidie die is ontvangen van de 
gemeente Groningen.  
 
Algemeen 
Eind 2013 is De Stroming gestart als Multi Functioneel Centrum voor de Rivierenbuurt en 
Herewegbuurt. Doelstelling is een huis voor en door de buurt te zijn waarbij zelf- en 
samenredzaamheid voorop staat. De eerste actie waarin deze ambitie heel duidelijk naar 
voren kwam is dat we een prijsvraag hebben uitgeschreven waar de buurt werd gevraagd 
het nieuwe MFC een naam te geven. Het werd de Stroming. Ja, er is sprake van een bestuur 
van een stichting maar dit werd niet ingegeven door een verlangen te sturen maar veel meer 
door bureaucratische regels die het noodzakelijk maken en rechtspersoon op te richten die 
aanvragen kan doen, bankrekeningen kan openen, vergunningen kan krijgen et cetera. Het 
inhoudelijk stuur dient bij de gebruikers van het MFC te liggen. De buurt en haar bewoners.  
Dat dit niet vanzelf gaat is helder. 
In 2017 heeft MFC De Stroming samen met DIG050 onderzocht wat de mogelijkheden zijn 
om een algemene voorziening te worden. Hiertoe is in november 2016 een aanvraag voor 
een pilot gedaan bij de gemeente en deze is gehonoreerd.  
Zaken als een zinvolle, maar ook leuke dagbesteding voor mensen die niet deel kunnen 
nemen aan het arbeidsproces komen in beeld maar ook dagbesteding voor mensen met een 
indicatie. In gezamenlijkheid zijn er Participatie en re-integratie banen gecreëerd voor 
deelnemers en bewoners uit de wijk.  
 
Bestuur 
In 2017 is er een nieuw bestuurslid bijgekomen. Het bestuur bestaat sinds maart uit de 
volgende personen: 
Mariska Kappert  Voorzitter 
Diet Zandvoort Secretaris 
Myriam Tielman Penningmeester 
Marjolein van Dijk       Algemeen bestuurslid  
Grietje Ijken  Algemeen bestuurslid  
 
Vrijwilligers en participatiebanen 
MFC De Stroming heeft geen betaalde krachten in dienst, er is altijd alleen met vrijwilligers 
gewerkt. Het afgelopen jaar was er een groep van gemiddeld 40 mensen wekelijks actief. Dit 
is een flinke stijging in vergelijking met het jaar daarvoor. De werkzaamheden bestonden uit 
het draaien van bardiensten, uitvoeren van onderhoud en beheer, schoonmaak, activiteiten 
opzetten en begeleiden van de uitvoering van activiteiten.  
 
De groei van de groep vrijwilligers heeft te maken met de pilot die in 2017 is gedraaid. Door 
de intensievere samenwerking tussen MFC De Stroming en DIG050 is het mogelijk om ook 
mensen die bij Lentis of andere organisaties woonachting zijn een werkplek met de juiste 
begeleiding te bieden. Door deze uitbreiding is het mogelijk om vier volledige dagen open te 
zijn en diverse nieuwe activiteiten aan te bieden.   



In 2017 is een start gemaakt met het aanbieden van mogelijkheden voor mensen met een 
participatiebaan. Momenteel zijn er vier deelnemers actief die in een dergelijke betrekking 
bij ons werken. 
 
Nog steeds zijn er naast de vaste groep vrijwilligers en deelnemers met een participatiebaan 
zijn er een groeiend aantal buurtbewoners op aanvraag beschikbaar. Zij ondersteunen met 
name bij de schoonmaak, catering en het opzetten van diverse nieuwe activiteiten.  
 
Samenwerkingspartners 
Vrijwel alle samenwerkingen zijn op dezelfde voet verder gegaan. Hierbij valt te denken aan 
de buurtvereniging, diverse VVE’s en huurdersverenigingen.  
Ook de samenwerking met de omliggende buurthuizen, het Poortershoes en Stadspark, is 
nog steeds in volle gang.  
De Stroming is nog steeds initiator voor het overleg met de diverse medegebruikers van Het 
Talmahuis, het gebruikersoverleg. Tijdens dit overleg vindt uitwisseling plaats met onder 
andere de diverse afdelingen van Lentis, fysiotherapie, pedicure en WIJ. We merken dat dit 
overleg ervoor zorgt dat de verschillende partijen elkaar steeds beter weten te vinden en 
daardoor ook steeds makkelijker bij ons naar binnen stappen.  
Er is een nieuwe samenwerking aangegaan met Praktijk Broens. Zij komen wekelijks met 
cliënten bij MFC De Stroming eten en doen mee met diverse activiteiten.  
 
Activiteiten 
In 2017 is het totale aantal keren dat De Stroming open was 733 keer. De Stroming is open 
geweest voor diverse activiteiten.  
Om opnieuw het aantal activiteiten te vergroten heeft De Stroming zich er vooral op ingezet 
om diverse bewoners te faciliteren en te ondersteunen in realiseren van hun eigen ideeën.   
Er is gestart met diverse nieuwe activiteiten, onder meer Schilderen/tekenen, handwerken, 
Origami en de Sarah Modeshow. 
Ook is er gestart met het organiseren van lunch mogelijkheden. Sinds januari het mogelijk 
om vier keer in de week te lunchen.   
Daarnaast zijn de vaste activiteiten zoals de Sing In, de knutselmiddag, het klaverjassen en 
de bingo door gegaan zoals voorheen. Bij al deze activiteiten is er sprake van een toename 
van het aantal deelnemers. 
Een aantal incidentele activiteiten (zoals diverse vergaderingen of jaarlijkse terugkerende 
dagen zoals Burendag en NLDoet), zijn we ook nieuwe activiteiten gestart naar aanleiding 
van de behoeften van omwonenden bv Hatha Yoga, Vitaal Bewegen, Meditatie, Qi Gong, etc. 
In december 2017 is er voor het eerst een succesvolle Kerstmarkt gehouden, waarvan de 
opbrengst naar het goede doel is gegaan. 
 
Verhuur 
De Stroming biedt ook diverse ruimtes aan voor verhuur. Er zijn een aantal vaste huurders 
zoals GOOV en fotoclub Daquerre. Daarnaast wordt de ruimte regelmatig verhuurd aan 
partijen uit de wijk zoals de buurtvereniging en diverse huurdersverenigingen en VVE’s.  
In het afgelopen jaar is een stijging te zien in het aantal verhuur aanvragen wat is binnen 
gekomen bij De Stroming.  
 
 



Ambitie 
Zoals eerder genoemd is er in 2017 samen met DIG050 voorzichtig onderzoek gedaan naar 
de mogelijkheden tot het vormen van een algemene voorziening. Gezien de positieve 
ervaringen in het afgelopen jaar willen wij In 2018 de pilot voor een algemene voorziening 
voortzetten. Voor het volgende jaar kijken wij ernaar uit om in gezamenlijkheid nog meer 
plekken te realiseren voor zowel dagbesteding als participatie- en re-integratie banen. 
Graag zullen wij voor inhoudelijke ondersteuning ook een beroep doen op de gemeente om 
mee te denken over vorm en inhoud. 
 
 
 
 


