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“De buurten, wijken en bewoners bepalen wat er gebeurt op onze locaties. Vergeleken met de start 
in 2013 hebben we nu een stuk meer locaties, wordt er veel meer georganiseerd en zijn we langer en 
vaker open. Er is dan ook veel meer aanloop en dat is mooi om te zien. Daar doen we het natuurlijk 
voor. We zeggen zelf: de samenleving is onze opdrachtgever.”

“Ik werk fulltime voor Maatvast, eigenlijk nog wel iets meer. Het houdt niet op bij 9 tot 5. Maar als 
je houdt van je werk – en dat doe ik echt – dan is dat helemaal niet erg. Als bestuurssecretaris 
ondersteun ik het managementteam en de raad van toezicht, en ik ben verantwoordelijk voor de 
communicatie. Mijn werkplek is in principe op het Maatvast-kantoor, maar ik ben zoveel mogelijk op 
de locaties. Al mijn hele werkzame leven zit ik bij maatschappelijk betrokken organisatie. Daar voel 
ik me thuis en zeker bij Maatvast zie ik dagelijks voor wie we aan het werk zijn en hoe belangrijk onze 
locaties en activiteiten zijn.”

“In de coronatijd zijn we druk geweest om de verbinding vast te houden met de vaste bezoekers en de 
bijna 400 vrijwilligers. Want vergeet niet, ook voor onze vrijwilligers zijn de locaties een belangrijke 
plek. En andersom, de vrijwilligers zijn het hart van Maatvast. Alleen dankzij hen kunnen we 
inderdaad vaker open en kunnen we meer activiteiten organiseren.”

Peter Schrauwen, bestuurssecretaris Stichting Maatvast 

 

“De buurten en bewoners bepalen wat er 
gebeurt” 

“De buurten, wijken en bewoners bepalen wat er gebeurt op 
onze locaties. Vergeleken met de start in 2013 hebben we nu 
een stuk meer locaties, wordt er veel meer georganiseerd en 
zijn we langer en vaker open. Er is dan ook veel meer aanloop 
en dat is mooi om te zien. Daar doen we het natuurlijk voor. 
We zeggen zelf: de samenleving is onze opdrachtgever.” 

“Ik werk fulltime voor Maatvast, eigenlijk nog wel iets meer. 
Het houdt niet op bij 9 tot 5. Maar als je houdt van je werk – en 
dat doe ik echt – dan is dat helemaal niet erg. Als 
bestuurssecretaris ondersteun ik het managementteam en de 
raad van toezicht, en ik ben verantwoordelijk voor de 
communicatie. Mijn werkplek is in principe op het Maatvast-
kantoor, maar ik ben zoveel mogelijk op de locaties. Al mijn 

hele werkzame leven zit ik bij maatschappelijk betrokken organisatie. Daar voel ik me thuis en zeker 
bij Maatvast zie ik dagelijks voor wie we aan het werk zijn en hoe belangrijk onze locaties en 
activiteiten zijn.” 

“In de coronatijd zijn we druk geweest om de verbinding vast te houden met de vaste bezoekers en 
de bijna 400 vrijwilligers. Want vergeet niet, ook voor onze vrijwilligers zijn de locaties een 
belangrijke plek. En andersom, de vrijwilligers zijn het hart van Maatvast. Alleen dankzij hen kunnen 
we inderdaad vaker open en kunnen we meer activiteiten organiseren.” 

 

 

Peter Schrauwen,      
bestuurssecretaris Stichting Maatvast

De buurten en 
bewoners bepalen 

wat er gebeurt

”
“
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“Ik doe eigenlijk alles wat nodig is bij De Hype. Ik sta achter de bar, help mensen in de studio, verzorg 
de techniek bij optredens en oefensessies. Ik ben er meestal een of meer keer per week. In overleg 
met beheerder Rik help ik met allerlei dingen. Het is echt leuk om te doen en ik leer er ook van.”

“Zo rond mijn elfde ben ik als vrijwilliger actief geworden voor De Hype, dus dat is nu al zo’n vijf jaar. 
Daarvoor was ik er al wel eens geweest. Ik heb gewoon gevraagd of ik iets kon doen. En dat kon dus. 
Ik hou ervan om te helpen met activiteiten en om evenementen te organiseren. Ik was ook al bezig om 
een eigen game-event op te zetten, maar dat is door corona niet doorgegaan. Maar zo gauw het kan, 
pak ik het weer op.”

“Ik doe licht, geluid, regel de livestreams; ik leer echt in de praktijk hier. We hebben hier prima 
apparatuur. Niet het allernieuwste, maar het doet wat het moet doen. Af en toe komen hier wel eens 
wat klasgenoten. Nog niet iedereen kent De Hype. De PR kan nog wel iets beter, maar daar zijn we 
met z’n allen druk mee bezig. Uiteindelijk wil ik wel iets gaan doen in evenementenorganisatie of 
zoiets. Dat ligt me goed en daar heb ik plezier in.”

Bradley MacDonald, vrijwilliger Jongerencentrum De Hype 

“Het is leuk in De Hype en ik leer er ook nog van” 

“Ik doe eigenlijk alles wat nodig is bij De Hype. Ik sta achter de bar, 
help mensen in de studio, verzorg de techniek bij optredens en 
oefensessies. Ik ben er meestal een of meer keer per week. In 
overleg met beheerder Rik help ik met allerlei dingen. Het is echt 
leuk om te doen en ik leer er ook van.” 

“Zo rond mijn elfde ben ik als vrijwilliger actief geworden voor De 
Hype, dus dat is nu al zo’n vijf jaar. Daarvoor was ik er al wel eens 
geweest. Ik heb gewoon gevraagd of ik iets kon doen. En dat kon 
dus. Ik hou ervan om te helpen met activiteiten en om 
evenementen te organiseren. Ik was ook al bezig om een eigen 
game-event op te zetten, maar dat is door corona niet 
doorgegaan. Maar zo gauw het kan, pak ik het weer op.” 

“Ik doe licht, geluid, regel de livestreams; ik leer echt in de praktijk 
hier. We hebben hier prima apparatuur. Niet het allernieuwste, maar het doet wat het moet doen. Af 
en toe komen hier wel eens wat klasgenoten. Nog niet iedereen kent De Hype. De PR kan nog wel 
iets beter, maar daar zijn we met z’n allen druk mee bezig. Uiteindelijk wil ik wel iets gaan doen in 
evenementenorganisatie of zoiets. Dat ligt me goed en daar heb ik plezier in.” 

  

Bradley MacDonald, 
vrijwilliger Jongerencentrum De Hype

Het is leuk in 
De Hype en 

ik leer er 
ook nog van

”
“
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“Ik zwerf overal rond in Nieuw Vennep. Ik heb mijn eigen creaclub in Het Contact, ik ben af en toe bij 
het Ontmoetingscentrum en actief met de activiteiten die Maatvast organiseert in het wijkgebouw 
Linquenda. Verder help ik bij de kinderboerderij en raap ik met een wandelgroep zwerfvuil op. 
Ik verveel me nooit. Dat vind ik juist leuk. Je ontmoet veel mensen, je leert van elkaar en daar 
wordt iedereen rijker van. Bovendien is het handig dat ik zoveel mensen ken. Je weet de wegen te 
bewandelen, je blik wordt wat wijder, de lijntjes zijn kort en je kunt snel iets voor elkaar krijgen voor 
de gemeenschap.” 

“Ik doe al ruim 20 jaar vrijwilligerswerk in Nieuw Vennep. In 2019 werd ik zelfs verkozen tot Koningin 
van Nieuw Vennep! Een hele eer en hartstikke leuk. De dames van de creaclub hebben toen nog mijn 
koninginnenjurk gemaakt. Dat sociale heb ik van huis uit meegekregen. Mijn ouders hebben mijn 
broers, zus en mij opgevoed om mensen te helpen. Voor ons is dat normaal. Ik sta altijd open voor de 
verhalen van anderen, probeer de dingen te regelen die niet goed gaan.”

“Mensen willen niet alleen zijn, ze willen bij elkaar zitten en een praatje met elkaar kunnen maken. 
Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. De creaclub in Het Contact ben ik ooit begonnen om 
allerlei culturen bij elkaar te brengen. Dat werkt goed en loopt nog steeds. Ook met de mensen van 
Maatvast heb ik goed contact. Je merkt dat je gewaardeerd wordt. Ze betrekken ons ook bij plannen 
en ideeën: wat vinden jullie ervan? Dat is fi jn. We worden serieus genomen en er is persoonlijke 
aandacht. Dat is voor iedereen belangrijk.”

Carla Beenakker, vrijwilliger Linquenda, Het Contact en het 
Ontmoetingscentrum 

 

“Je ontmoet veel mensen en daar wordt iedereen 
rijker van” 

“Ik zwerf overal rond in Nieuw Vennep. Ik heb mijn eigen 
creaclub in Het Contact, ik ben af en toe bij het 
Ontmoetingscentrum en actief met de activiteiten die Maatvast 
organiseert in het wijkgebouw Linquenda. Verder help ik bij de 
kinderboerderij en raap ik met een wandelgroep zwerfvuil op. Ik 
verveel me nooit. Dat vind ik juist leuk. Je ontmoet veel mensen, 
je leert van elkaar en daar wordt iedereen rijker van. Bovendien 
is het handig dat ik zoveel mensen ken. Je weet de wegen te 
bewandelen, je blik wordt wat wijder, de lijntjes zijn kort en je 
kunt snel iets voor elkaar krijgen voor de gemeenschap.”  

“Ik doe al ruim 20 jaar vrijwilligerswerk in Nieuw Vennep. In 2019 werd ik zelfs verkozen tot Koningin 
van Nieuw Vennep! Een hele eer en hartstikke leuk. De dames van de creaclub hebben toen nog mijn 
koninginnenjurk gemaakt. Dat sociale heb ik van huis uit meegekregen. Mijn ouders hebben mijn 
broers, zus en mij opgevoed om mensen te helpen. Voor ons is dat normaal. Ik sta altijd open voor de 
verhalen van anderen, probeer de dingen te regelen die niet goed gaan.” 

“Mensen willen niet alleen zijn, ze willen bij elkaar zitten en een praatje met elkaar kunnen maken. 
Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt. De creaclub in Het Contact ben ik ooit begonnen om 
allerlei culturen bij elkaar te brengen. Dat werkt goed en loopt nog steeds. Ook met de mensen van 
Maatvast heb ik goed contact. Je merkt dat je gewaardeerd wordt. Ze betrekken ons ook bij plannen 
en ideeën: wat vinden jullie ervan? Dat is fijn. We worden serieus genomen en er is persoonlijke 
aandacht. Dat is voor iedereen belangrijk.” 

 

 

Carla Beenakker,  
vrijwilliger Linquenda, Het Contact 
en het Ontmoetingscentrum

Je ontmoet veel 
mensen en daar 
wordt iedereen 

rijker van

”
“
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“Drie jaar geleden kwam ik hier terecht, toen ik mijn zoons naar de schakelklas bracht naast De 
Nieuwe Silo. Ik ben freelancer en zat buiten aan een tafel te werken. Toen kwam beheerder Tiny naar 
me toe en we raakten in gesprek. Ze nodigde me uit om binnen te komen en daar verder te werken. 
Dat doe ik nog steeds, ook nu nog één zoon hier op school zit. Het is ideaal. Ik zit hier goed, het is 
gezellig, ik kan werken en zie uit het raam mijn zoon op het schoolplein.” 

“Ik voel me welkom hier. We wonen nu zo’n drie jaar in Hoofddorp. Ik kom oorspronkelijk uit Japan en 
ontmoette mijn vrouw in Nieuw-Zeeland. We kwamen in Hoofddorp terecht bij onze zoektocht naar 
een school voor onze kinderen. Het bevalt ons hier erg goed. Hoofddorp is een fi jne plek. Mensen zijn 
aardig, je hebt alle faciliteiten, maar het is toch niet zo hectisch als in de grote stad.”

“De Nieuwe Silo is belangrijk voor me. Ik heb hier al veel mensen ontmoet, ik maak vaak een praatje 
met bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Mensen zijn ook echt geïnteresseerd in wat ik doe en 
waar ik vandaan kom. Ik help geregeld met wat kleine klusjes. Als er iets verplaatst moet worden of 
iets moet worden opgeruimd. Ik zou willen dat meer mensen ontdekken hoe gezellig en handig het 
wijkcentrum is. Er is volop ruimte en gelegenheid voor activiteiten, bijeenkomsten of gewoon even 
bijpraten met elkaar. Een wijkgebouw als De Nieuwe Silo brengt mensen echt bij elkaar.”

Tonton, bezoeker De Nieuwe Silo 

“Voor mij is dit een prettige en belangrijke plek” 

“Drie jaar geleden kwam ik hier terecht, toen ik mijn zoons naar de 
schakelklas bracht naast De Nieuwe Silo. Ik ben freelancer en zat buiten 
aan een tafel te werken. Toen kwam beheerder Tiny naar me toe en we 
raakten in gesprek. Ze nodigde me uit om binnen te komen en daar verder 
te werken. Dat doe ik nog steeds, ook nu nog één zoon hier op school zit. 
Het is ideaal. Ik zit hier goed, het is gezellig, ik kan werken en zie uit het 
raam mijn zoon op het schoolplein.”  

“Ik voel me welkom hier. We wonen nu zo’n drie jaar in Hoofddorp. Ik kom 
oorspronkelijk uit Japan en ontmoette mijn vrouw in Nieuw-Zeeland. We 
kwamen in Hoofddorp terecht bij onze zoektocht naar een school voor 

onze kinderen. Het bevalt ons hier erg goed. Hoofddorp is een fijne plek. Mensen zijn aardig, je hebt 
alle faciliteiten, maar het is toch niet zo hectisch als in de grote stad.” 

“De Nieuwe Silo is belangrijk voor me. Ik heb hier al veel mensen ontmoet, ik maak vaak een praatje 
met bezoekers, medewerkers en vrijwilligers. Mensen zijn ook echt geïnteresseerd in wat ik doe en 
waar ik vandaan kom. Ik help geregeld met wat kleine klusjes. Als er iets verplaatst moet worden of 
iets moet worden opgeruimd. Ik zou willen dat meer mensen ontdekken hoe gezellig en handig het 
wijkcentrum is. Er is volop ruimte en gelegenheid voor activiteiten, bijeenkomsten of gewoon even 
bijpraten met elkaar. Een wijkgebouw als De Nieuwe Silo brengt mensen echt bij elkaar.” 

 

 

Tonton,   
bezoeker De Nieuwe Silo

Voor mij is 
dit een prettige 
en belangrijke 

plek

”
“
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22..11 BBaallaannss ppeerr 3311 ddeecceemmbbeerr 22001199   
(na resultaatbestemming) 

ACTIVA
31 december 2019 31 december 2018

€ € € €
Vaste activa
Materiële vaste activa
Verbouwingen 137.561 146.989
Inventaris 157.528 144.470

295.089 291.459

Financiële vaste activa
Overige vorderingen 839 839

839 839

Vlottende activa

Voorraden
Voorraden 31.112 36.560

31.112 36.560

Vorderingen
Debiteuren 135.286 125.936
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 20.126 4.301
Overlopende activa 182.164 58.577

337.576 188.814

Liquide middelen 1.037.226 972.466

Totaal activazijde 1.701.841 1.490.138
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