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Van idee naar werkelijkheid
Ons eerste jaarverslag is uit! Een teken dat we toegroeien naar een nieuwe fase in ons prille bestaan.
Hieronder kun je in vogelvlucht de activiteiten zien vanaf de geboorte van het idee begin 2019 tot het einde
van 2020. We hebben van elke maand in die periode een kort bericht op onze Facebookpagina opgezocht
dat iets zegt over onze ontwikkeling en deze onder elkaar geplaatst met een beeld. Op de pagina’s daarna
lees je hoe we ons nu georganiseerd hebben en wat de verschillende werkgroepen in de afgelopen periode
hebben gedaan. We wensen je veel leesplezier toe!
Het bestuur van OngeEikt,
Ageda Venema, voorzitter
Helena Hartholt, secretaris

Hoe het begon in 2019…
Er waren eens twee ondernemers die elkaar ontmoetten bij de Drentse
Zaak. Liedeke van Spronsen van SML-kaarsenatelier en Eelste Abels van
de Genderfilosoof sloegen de handen ineen. Ondernemers met elkaar
laten samenwerken rondom duurzaamheid, dát was hun droom.
“Als ondernemer moet je vaak veel ballen hooghouden. En je hebt maar
één paar handen, dus hoe doe je dat? Het is haast niet mogelijk om alle
ballen alleen hoog te houden. Hoe fijn is het dan, om de bal die valt door
een ander op te kunnen laten vangen? En dat is nu precies wat wij met de
Coöperatie Assen voor ogen hebben!”

Januari
In januari kwam er een oproep op social media en er volgden vele mooie gesprekken met
mensen die enthousiast waren over het initiatief. Hieruit vormde zich een Kerngroep van
vijf ondernemers die aan de slag ging om het initiatief verder te ontwikkelen:
SuperMirthe’s Lichtpuntjes, De Genderfilosoof, DoorLeef, Zelfsprekend en Bee-Dressed.

Februari
Een eerste brainstorm volgde met zo’n 15 geïnteresseerden op 8 februari 2019 in de Drentse
Zaak. Er was een grote groep mensen aanwezig en allerlei onderwerpen kwamen aan de
orde. Ook werd steeds meer duidelijk wat de coöperatie wel of niet zou moeten zijn. De
werknaam werd Stadscoöperatie Assen. En we ontwikkelden een visie over de waarden en
missie van de coöperatie.

Maart
Ook contacten met andere initiatieven zijn belangrijk. Daarom waren we aanwezig bij de
kennismakingsbijeenkomst van de Betekeniseconomie. Zeer inspirerend en we zien vele
raakvlakken met het werk dat Toolbox Emmen doet op de voormalige locatie van de
dierentuin: samenwerken, mogelijkheden creëren, wereld verbeterend ondernemen,
maximaliseren en een bijdrage leveren.

2

April
In april volgde meerdere bijeenkomsten met potentiële leden en externen en
bezochten we al mogelijke locaties .
“Dit is waar de coöperatie voor staat: mogelijkheden creëren. De één (Liedeke) heeft de
beschikking over een werkruimte en de ander (Eelste) heeft een ander ambacht,
materiaal en kennis. Medewerkers zijn blij met variatie in werk, beide ondernemers zijn
blij met de uitwisseling van middelen en mogelijkheden.”

Mei
Vandaag waren de oprichters namens de coöperatie op het Stadhuis in Assen voor het spreekuur met de
wethouder. We waren positief verrast met ook de aanwezigheid van de bij ons al bekende accountmanager
binnenstad! Locatie was het voornaamste onderwerp, want die hebben
we nog niet. Het was een goede kennismaking met de wethouder die al
enthousiast meedacht over locaties. Om blij van te worden.
Bij het naar buitengaan kwamen we deze spreuk op de muur tegen.
Vonden we wel erg toepasselijk... Want dit is precies hoe wij het zo'n
beetje aanpakken, met het initiatief nemen van coöperatie. Geen idee
wat te doen? Gewoon een stap in het duister zetten en zien wat er
gebeurt... Zoals naar het spreekuur van de wethouder gaan en positief
verrast worden!

Juni
Sleutels, de sleutels naar succes, de sleutels naar een bedrijfsruimte waar je onderneming
verder kan groeien! Soms is het letterlijk een sleutel die deuren opent en kansen biedt.
Laten wij nou nieuws hebben over sleutels die voor jou ook succes kunnen opleveren
Zoals we gisteren aankondigden, hebben we de kans om een kantoor/praktijkruimte te
huren. Uit verschillende gesprekken en contacten met (startende) ondernemers is
gebleken dat er een grote behoefte aan is. Voor een toegankelijke prijs en met
laagdrempelige voorwaarden, vol mogelijkheden voor samenwerking en inspiratie.

Juli
Het was er perfect weer voor: onze zomerse meet up in de Gouverneurstuin!
Heerlijk in de schaduw, water met verse munt en heerlijke versnaperingen, van
zout tot zoet. Blote voeten in het gras, goed gezelschap en leuke gesprekken. Wat
wil een mens nog meer? Nou ja, nog eens zo’n meeting natuurlijk! Binnenkort
plannen we er weer één, dus hou onze berichten in de gaten. De meetings zijn te
leuk, daar wil je gewoon bij zijn!

Augustus
Op 27 augustus 2019 was het dan zover. De ondertekening van de akte bij de notaris: de
oprichting van Stadscoöperatie OngeEikt Assen is hiermee een feit!
Bovendien wist de notaris er mooie woorden aan te geven: ‘Met dit initiatief maken jullie de
wereld een stukje mooier.’ En laat dat nou precies zijn wat we willen!
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September
Heb je al gezien dat we een feestje gaan geven? Zaterdag 7 september om 14.00 uur is de
officiële opening van onze eerste locatie aan de Pottenbakkerstraat 24 in Assen. Je bent
natuurlijk van harte uitgenodigd. Eerder komen kan ook, SuperMirthe’s Lichtpuntjes
houdt open huis van 12.00-16.00 uur. Tot dan!

Oktober
Vandaag de eerste echte ledenvergadering van Stadscoöperatie OngeEikt
Assen! Samen zorgen we voor verbinding en zichtbaarheid. Zorgen we voor
elkaar en voor onze bedrijven. Wat er zoal op de agenda stond? Natuurlijk de
samenwerking, hoe, waar, wanneer o.a. tijdens de komende najaarsmarkt op
23 oktober. Ook de plannen voor de Watertoren en voor de kerstpakketten
die we als OngeEikt hebben samengesteld. Genoeg bruisends als coöperatie
dus
Leden zijn: SuperMirthe’s Lichtpuntjes, De Genderfilosoof,
DoorLeef, Zelfsprekend, Biolowco, Een Kus van Nora.

November
Open Bedrijvendag 2019. Samen de ‘kramen’ en de ruimte mooi maken... lekkers
uitnodigend neerzetten. In de ochtend rustig babbelend doorbrengen en
uiteindelijk ‘s middags, toen de zon ging schijnen, toch 20 bezoekers. Wat kleine
verkoopjes en de hapjes zijn op. Nieuwe mensen weten nu wie er achter
Stadscoöperatie OngeEikt Assen zitten. Al met al een geslaagde dag.

December
De kerstpakketjes van #stadscoöperatieongeeiktAssen zijn te verkrijgen! Van elk deelnemend bedrijf is iets
terug te vinden in de verschillende kerstpakketten. Wil je je werknemers verrassen met deze originele
pakketten?
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Januari 2020
Komende dinsdag is het zover! De eerste coöperatieve
samenwerkdag van het jaar staat op de planning
Heb jij
ook zin in de start van het nieuwe jaar? Nieuwe voornemens
en allemaal plannen om uit te werken?
Wees welkom op bij onze SamenWerkDag voor alle
(toekomstige) leden van de Stadscoöperatie Assen OngeEikt
en gasten. Elke eerste dinsdag van de maand werken de leden
van OngeEikt samen op de coöperatiekamer aan de
Pottenbakkerstraat 24. Werken voor jezelf en samen de goede
dingen, vraagstukken en tips delen, elkaar inspireren en
stimuleren en gewoon gezellig even een bakkie doen met
andere zzp’ers. Een dag om uit onze werkruimtes, ateliers en
kantoren te komen en zelfstandig maar samen te werken.
Neem je laptop of andere werkbenodigdheden mee.
Als je mensen kent die hier ook behoefte aan hebben, nodig ze uit. Een mooie manier om met ons initiatief
kennis te maken.

Februari
Vanmiddag te gast bij PrO Assen aan de Zwartwatersweg in Assen, een MVObijeenkomst van Assen voor Assen. Een prachtig gebouw en een prachtige visie
met een prachtige uitrol van de activiteiten van de leerlingen. De leerlingen
hebben een beetje meer nodig en aan de andere kant hebben zij een beetje meer
te bieden. Want zij zijn talenten op veel vakgebieden en Pro Assen weet dat heel
goed te begeleiden. Fantastisch om te zien, hoe er met talenten omgegaan wordt
en hoe ze ook proberen in te spelen op de vraag van de arbeidsmarkt: die staat
te springen om vaklui zoals in de bouw. En dat kunnen de leerlingen hier leren als ze dat willen. En overal
wordt er samenwerking gezocht, van PrO Assen met andere scholen en organisaties. Wellicht kunnen wij in
de toekomst ook iets moois voor elkaar betekenen met al onze ambachten, kunsten en diensten

Maart
Voor alle mensen die op een laagdrempelige manier met creatieve middelen
aan duurzaamheid willen bijdragen. Door materialen te hergebruiken. Door
samen te werken en elkaar te inspireren. Deze keer staat haken en breien
centraal. Wat gaan we doen? We gaan tasjes haken en breien voor de kaarsen
van SuperMirthe’s Lichtpuntjes, We gaan kijken hoe we met sisaltouw
schuursponsjes kunnen haken of breien, We gaan tips uitwisselen voor het
maken van andere praktische spullen zoals sloffen, groententasjes of
pannenlappen. We gaan elkaar helpen bij projecten waar we in vastlopen. We gaan diegene die willen leren
haken en breien verder helpen. We gaan brainstormen over hoe we verder invulling geven aan de Duurzame
Creatieve Doe-ochtend. En verder is er wat lekkers, koffie en thee en gezelligheid. Neem je projecten,
patronen en goede humeur mee! Tot 5 maart!
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April
Het is wat stil geweest, en toch hebben we niet stil gezeten (al zaten we
wel even stil voor de foto, op 1,5 meter van elkaar

) Komende tijd

zullen we weer meer van ons laten horen en het leuke is dat we daarbij
ook nog eens een paar doe-het-zelf thuis activiteiten hebben, met handige
filmpjes/tutorials tegen de verveling. Onze leden zijn namelijk heel
Creatief, Experts én willen je graag Inspireren! Wat we gaan doen? We,
oftewel jij en wij, gaan aan de slag met mooie dingen maken. Mooie dingen
voor eigen gebruik of om anderen een hart onder de riem te steken.
We trappen deze week af met het maken van kaarsen, gaan volgende week door naar het zaaien van lekkere
groenten, de week erop naar papier maken en dan weer door met het maken van lapjes, door te haken,
breien, vilten of afzomen. Van dit alles kunnen we later weer wat moois maken, zoals een lekkere maaltijd
om samen te delen (na Corona) of kaarten om te versturen of tasjes of lichtpuntjes. Je ziet het: we hebben
ideeën genoeg!

Mei
Kijk eens hoe leuk! Ageda Venema van Elkedaggroener maakt zelf papier. Van kranten,
tijdschriften, van gras (ja echt van gras! ) en zo zijn er nog meer mogelijkheden.
Aafke Floor van aafkefloor - zeefdruk atelier en meer - heeft het papier bedrukt. En dat
ziet er superleuk uit! Later zal duidelijk worden wat Liedeke van Spronsen van
SuperMirthe's Lichtpuntjes hier mee te maken heeft en niet te vergeten de foto’s van
Helena Hartholt van Zelfsprekend. Wil jij nou weten hoe je zelf papier maakt van jouw
papierafval? Kom dan morgen kijken naar het volgende filmpje! Zo rond 14 uur komt
die online. Dan laat Ageda zien hoe je zelf thuis aan de slag kan

.

Juni
Nog 1 nachtje slapen en dan is het zover!!! Aan het Koopmansplein 6-8 in Assen gooien
wij morgen de deuren van onze winkel en MaakPlaats open!
Een nieuw concept:
de combinatie van winkel en MaakPlaats, naast elkaar. Gevuld met zoveel unieke
producten en vol van nieuwe ideeën die nog gerealiseerd gaan worden. We hebben
vanavond volop positieve energie laten stromen. Eline Groenheijde begeleidde het
openingsritueel op haar prachtige drum. Gevolgd door een meditatie begeleid door
Gonneke Zoodsma van DoorLeef. En Liedeke Van Spronsen proostte op de
verbindingen die we met elkaar én met de bezoekers gaan leggen.
We hebben er zin in! Kom je ook een kijkje nemen? Elke woensdag, donderdag en
vrijdag open van 12.00-17.00 uur en deze zondag open tijdens koopzondag van 13.00-17.00 uur

Juli
De donaties voor de MaakPlaats komen binnen. In overleg kunnen we veel
gebruiken. Vooral gereedschap, opbergmogelijkheden voor gereedschap en
schroeven en ander materiaal om met hout te werken. Voor het atelier stoffen
om te bekleden of te verwerken, knopen, en wol. Maar ook spullen zoals verf,
kwasten, doeken, stempels. Eigenlijk alles om mee te creëren, dus ook
breinaalden. Als je je kasten gaat opruimen deze zomer! Denk aan de
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MaakPlaats: biedt tweede kans aan mensen en materialen. En kom eens langs aan het Koopmansplein 8
woensdag tot en met vrijdag van 12-17 uur.

Augustus
We heten niet voor niks ‘OngeEikt’. Geijkt is een beproefd en bekend pad. Je
kunt erop vertrouwen dat het een goed pad is. Het is eerder begaan en het zal
geen verrassingen bieden. OngeEikt daarentegen is open, nog niet afgesteld
op de norm, met ruimte voor nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Wij
verbinden ons als coöperatie met het OngeEikte pad en we trekken samen met
anderen op om nieuwe kansen te ontdekken, te groeien en zo van betekenis te
zijn. Wil je meedoen? Laat het ons weten www.cooperatie-ongeeikt.nl

September
Vandaag vieren we het heugelijke feit dat coöperatie OngeEikt 1 jaar bestaat en
openen we officieel onze MaakPlaats en Kunst & Ambachtenwinkel aan het
Koopmansplein 6-8. Vanwege corona houden we het klein en daarom zullen we
regelmatig op Facebook live gaan. Dus hou onze pagina in de gaten! Ben je in de
stad, kom gerust even langs en kijk of het safe is om even binnen te wippen. Er
is een looproute van MaakPlaats naar winkel en als het weer het toelaat zullen
we een deel van de activiteiten ook buiten kunnen doen.
Liedeke van Spronsen is één van de twee oprichters van OngeEikt. Zij verwelkomt de aanwezigen om 14.00
uur. Daarna vertelt accountmanager binnenstad Hester de Rijk waarom de gemeente het initiatief van
OngeEikt ondersteunt. Door enkele symbolische voorwerpen op een groot bord te plakken, geven Liedeke
en Hester het startsein voor het maken van een gezamenlijk kunstwerk. Er is genoeg materiaal aanwezig,
zodat iedereen iets kan bijdragen. Zo werkt de coöperatie ook: iedereen kan zijn aandeel leveren, met
anderen samenwerken, elkaar aanvullen. Na het maken van het kunstwerk, presenteren de coöperatieleden
zich via een persoonlijk moodboard en laten zij iedereen kennismaken met hun bedrijf.
Lees hier het artikel met foto van Robbert Willemsen uit de Asser Courant.
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Oktober
Supertoffe co-creatie. Helena Hartholt heeft een inval en Nora Hoog regelt het! En
Payebelwood zorgt voor de vulling! Stukje bij beetje krijgt de MaakPlaats meer plaats.
We hebben er een opslag bij. En deze is direct in gebruik genomen om donaties van
Payebelwood te stallen. Stapels hout, meubels, een rolbok en een werktafel. Wil je ook
meewerken aan de groei van de MaakPlaats? We hebben nog ruimte voor en behoefte
aan o.a. (hand- en elektrisch) gereedschap zoals zagen, beitels en schroevendraaiers,
elektrische kachels en een (overlock) naaimachine. Wil je eens zien wat we er doen?
Kom gerust eens kijken op di - vr tussen 12-17.

November
De komende maand komt Felicia Trenning bij ons werken! Daar zijn we heel blij mee. Felicia is 27 jaar en
woont op zichzelf midden in het centrum van Assen. Ze krijgt begeleiding vanuit
Vaart in Zorg. "Ik ga elke week naar de sportschool voor cardio- en krachttraining.
Ik ben graag creatief bezig. Thuis ben ik aan het borduren of ik ben bezig met hobby
pixel. Ik werkte eerder bij het distributiecentrum van Scapino. Dat vond ik leuk werk,
maar mijn contract werd niet verlengd. En in deze tijd van Corona is het lastig om
werk te vinden. De hele dag thuis zitten vind ik helemaal niks. Ik ben graag tussen de
mensen." Daarom komt Felicia ons ondersteunen en tegelijkertijd gaat ze
onderzoeken wat zij op creatief gebied kan ontwikkelen. Op dinsdag is ze in het
atelier van de MaakPlaats van OngeEikt en op woensdag helpt ze mee in de Kunst & Ambachtenwinkel.
Daarnaast werkt Felicia ook nog twee dagen bij ons lid SML-Kaarsenatelier.

December
Samenwerken is de eerste pijler van OngeEikt, de reden voor het ontstaan van
OngeEikt. Coöperatief samenwerken betekent: werken vanuit vertrouwen,
verbinding en wederkerigheid aan 1 + 1 = 3. Oftewel centraal in alles staat: hoe
kunnen we elkaar versterken en elkaar als ondernemer en als persoon verder
brengen. En hoe kunnen we OngeEikt als geheel zich laten ontwikkelen. Leden
brengen tijd, kennis, activiteiten, hun netwerken en talenten in. Bieden ruimte om
met elkaar te sparren en zijn soms de praktische derde hand bij het maken of het
kunstzinnige proces. Leden houden elkaar ook scherp over hoe je je als
ondernemer in de markt zet, de prijzen van je producten, je posts op social media
of het maken van producten.
De kruk op de foto is daar een mooi voorbeeld van. Iemand brengt de kruk in om te pimpen. De ene maker
schuurt de kruk en maakt hem mooi. De andere maker heeft nog een schapenvacht die de kruk afmaakt.
Andere collega’s staan in de Kunst & Ambachtenwinkel om te zorgen dat de kruk verkocht kan worden.
#coöperatief #samenwerken #duurzaam #ongeeikt #hergebruik #werken #leren #sociaal #maakplaats #verbinden #ambachtslieden
#kunstenaars #recyclen #dienstverleners #cocreatie #circulair #inclusief #innovatief #creatief #upcyclen.
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Organisatie OngeEikt
Bestuur
Het bestuur bestond tot september 2020 uit de oprichters Liedeke van Spronsen en Eelste Abels. Wegens te
drukke werkzaamheden werden hun taken vanaf september 2020 overgenomen door de leden Frank
Hoogenboom (voorzitter) en Helena Hartholt (secretaris), met gedelegeerde taken naar de leden Ageda
Venema (financiën) en Eline Groenheijde (ledenadministratie). Het bestuur overlegde maandelijks, twee
weken na het overleg van de Kerngroep.

Werkgroepen
Coöperatie OngeEikt werkt sinds de zomer van 2020 met werkgroepen die allemaal een deel van wat er te
doen is organiseren. Per werkgroep is er een ‘trekker’ benoemd die verantwoordelijk is voor het reilen en
zeilen van de werkgroep. Daarnaast bestaat de werkgroep uit een aantal leden die met elkaar samenwerken.
Tijdens de ALV kijken we of de werkgroepen nog passend zijn en kunnen leden nieuwe werkgroep
aandragen en van werkgroep wisselen. De werkgroepen in 2020 waren:
- Evenementen
- Kunst & Ambachtenwinkel
- Communicatie
- MaakPlaats
- Ontwikkel- en Ontdekplekken
- Fondsen en donaties.
De verslagen van de werkgroepen over het najaar van 2020 volgen hieronder.

Werkgroep Evenementen
De werkgroep Evenementen startte het jaar met het organiseren van de Grande Opening van
winkel/MaakPlaats OngeEikt in september. Vanwege corona werd het een Petit Opening, maar wel met de
nodige publiciteit. In 2020 organiseerden we drie online meetings:
1. Workshop Social Media – gegeven door Margot van Belkum van Bureau van Belkum.
2. Workshop Belasting – gegeven door Mara Rijff van Leaves Administratie (extern).
3. Kerstborrel.
Gelukkig konden we ook offline samenkomen: Suhela Pluijmers van KunstvanZijn organiseerde de eerste
Open Ateliers, waarbij ze leden in haar atelier uitnodigde om de onderlinge verbinding te versterken.

Werkgroep Kunst & Ambachtenwinkel
We zijn enthousiast van start gegaan met een OngeEikt plan: een mooie winkel creëren met de middelen die
we voorhanden hadden. De verwachte en onverwachte kinderziektes gaven in het begin wat frustratie bij
de winkelgroep maar dapper bewogen we voorwaarts. We kregen steeds meer bezoekers (zo’n 250
bezoekers per maand terwijl we 3 middagen open waren) totdat Covid-19 roet in het eten gooide. In het plan
van najaar 2020 waren de belangrijkste doelen:
1. zichtbaar worden als bedrijf en persoon
2. samenwerking bevorderen
3. ontmoetingen en creativiteit stimuleren
4. duurzaamheid voor het voetlicht brengen
5. elk seizoen een nieuw thema, om de winkel steeds een nieuw gezicht te geven.
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De laatste maanden van het jaar maakte de werkgroep een winkelinrichtingsplan dat visie, structuur en
begrenzing gaf. Een duidelijke stap in de goede richting. We zijn ook duidelijker naar buiten gekomen met
dat plan zodat het voor winkeldeelnemers helderder werd hoe en wat we met de winkel beogen.

Werkgroep Communicatie
In 2020 hield de werkgroep zich bezig met de website, social media, flyers, nieuwsbrief, visitekaartjes en de
communicatie rondom de opening van het pand aan het Koopmansplein.
Website www.cooperatie-ongeeikt.nl
• Teksten geactualiseerd, niet werkende linkjes en formulieren aangepast.
• Toegevoegd: nieuwe leden, onderdeel over winkel, aanmeldmogelijkheid voor nieuwsbrief, alle
webshops van de leden.
• Stockfoto’s vervangen door eigen foto’s (fotografie Erik Tipker van ETdesign en anderen)
Social media:
• Op Facebook zijn 298 berichten gepost of gedeeld, waarvan 231 in de 2e helft van het jaar. Op
Instagram zijn vanaf april 52 berichten gepost.
• De openbare groep van de MaakPlaats post ook berichten. Eind 2020 telt deze groep 83 leden.
• Volgers Facebook: op 1 januari 174, eind 2020 waren het 305 (ruim 75% meer). Op Instagram waren
eind 2020 in totaal 170 volgers.
• LinkedIn: eind november zijn alle 84 contacten (waarvan 11 coöperatieleden) van het persoonlijke
profiel van de coöperatie geïnformeerd over het stoppen hiervan en gewezen op de overstap naar
het bedrijfsprofiel. Eind december 2020 had LinkedIn in totaal 35 volgers.
Flyers
Medio 2020 maakten we flyers over de coöperatie en over de MaakPlaats, die we in de winkel legden en zo
nodig digitaal verstuurden.
Nieuwsbrief
In september 2020 startten we met twee digitale nieuwsbrieven:
• Vier maandelijkse interne nieuwsbrieven werden verstuurd maar de coöperatie-leden, telkens kort
na het maandelijkse Kerngroep overleg.
• Vier maandelijkse externe nieuwsbrieven werden verstuurd naar netwerkpartners (50), naar
mensen die zich voor de nieuwsbrief aanmeldden (eind 2020 waren dat er 24) en naar de leden.
• Plus er werd een extra mailing verstuurd als uitnodiging voor de feestelijke opening van de locatie
aan het Koopmansplein.
Visitekaartjes
In september zijn visitekaartjes voor OngeEikt gedrukt. Op de voorzijde een foto (twee versies: een met
gereedschap en materialen, een met producten van leden), op de achterzijde contactgegevens van OngeEikt.
Opening
Voor de feestelijke opening van de locatie aan het Koopmansplein op 25 september nodigden we slechts een
journalist uit, omdat we de opening low profile wilden houden vanwege de corona-maatregelen.
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Werkgroep MaakPlaats
De MaakPlaats aan het Koopmansplein bestaat uit twee ruimten: het Atelier en de Werkplaats.
Atelier
De laatste maanden van 2020 stonden in het teken van een vliegende start zodra de coronamaatregelen dat
weer zouden toelaten. Alleen in kleine setting konden we gebruik maken van de ruimte. Intussen is het
Atelier goed geoutilleerd. Fournituren en kunstenaarsbenodigheden zijn aangeschaft dankzij de MAEX
impuls. Particulieren doneerden een overlockmachine, breimachine, meubilair, stoffen, viltwol en garens en
ze gaven een weefgetouw in bruikleen. Daardoor ziet het Atelier kleurrijk en uitnodigend uit. Dit stemt de
werkgroep enorm dankbaar.
Eline Groenheijde (Felt Sense) en Nora Hooge (Een Kus van Nora) maakten in opdracht van SML
Kaarsenatelier schorten van gebruikte stoffen om de medewerkers te beschermen tegen rondspattend
kaarsvet. Intussen plant de werkgroep workshops waarin creativiteit, upcyclen en natuurlijke materialen de
hoofdrol spelen. We zetten in op meer gebruikers van de MaakPlaats - leden en niet-leden - zodat de
MaakPlaats de bruisende plek wordt die we voor ogen hebben.

Werkplaats
Nadat we in juni 2020 het pand aan het Koopmansplein hebben betrokken is de MaakPlaats ingericht.
Donaties werden gedaan door Payebelwood o.a. werkbanken, kasten, hout en een whiteboard. Ook
particulieren doneerden gereedschap en materiaal, waaronder een zaagtafel. Door Corona en de kou was er
minder activiteit in de Werkplaats eind 2020. Via de MAEX Impuls. is er materiaal en gereedschap
aangeschaft via een faillissementsverkoop. Er zijn kontakten gelegd bij lokale ondernemers om te kijken of
we met hen afspraken konden maken over aanschaf van gereedschap tegen inkoopsprijs.
Ook is er een infrarood-heater aangeschaft om het werken in de MaakPlaats aangenaam te maken in de
winterperiode. In de tussentijd heeft Payebelwood ons tijdelijk onderdak geboden om in de warmte gebruik
te maken van een ruimte waar we kunnen naaien en stofferen. De komende periode daar staan in het teken
van het vormgeven van een samenwerking tussen Payebelwood, ons Atelier en de Werkplaats op het gebied
van workshops en gedeelde opdrachten.

Werkgroep Ontdek- en Ontwikkelplekken
In het vierde kwartaal 2020 is Coöperatie OngeEikt gestart met de pilot Ontdek- en Ontwikkelplekken. Wij
willen mensen met veelal pech in het leven en bijkomende fysieke/mentale kwetsbaarheden die niet vallen
binnen een specifieke doelgroep van zorgaanbieders of andere organisaties een plek bieden waar ze kunnen
ontdekken wat de volgende stap wordt in hun ontwikkeling.

11

Oftewel een Ontdek- en/of Ontwikkelplek bieden waar ze welkom zijn, interesses en talenten kunnen
ontwikkelen, mee kunnen doen en van betekenis kunnen zijn. Daarbij wordt een verbinding gemaakt met
ondernemerschap, duurzaamheid, creativiteit en kunst en unieke ambachtelijke producten.
We begeleidden in het najaar van 2020 een jonge vrouw die haar creatieve skills wil ontwikkelen en begeleid
wordt door Vaart in Zorg. Intussen heeft ze van gedoneerde dekenstof kussenhoezen gemaakt die worden
aangeboden in de Facebookwinkel van Felt Sense. Ze leert kaarsen maken bij SML Kaarsenatelier en pakt
zaden in voor de zadenbibliotheek van Indian Roots. De komende tijd zullen we meer ideeën uitwerken voor
Ontwikkel- en Ontdekplekken.

Werkgroep Fondsen en Donaties
Deze werkgroep is niet als werkgroep actief geweest, maar er zijn op dit terrein wel werkzaamheden
verricht voor diverse werkgroepen. In het najaar is er een aanvraag gedaan voor de MaakPlaats bij MAEX
Impuls. Deze is toegekend om gereedschappen en materialen aan te kunnen schaffen. Ook is er in november
gestart met het ontwikkelen van een aanvraag voor het uitbreiden van de Ontdek- en Ontwikkelplekken bij
de Sociale Agenda van de provincie Drenthe.

Kerngroep
Het bestuur werkt samen met de trekkers van de werkgroepen en met leden die gedelegeerde taken vanuit
het bestuur krijgen, zoals ledenadministratie of andere taken. We noemen deze leden kernleden. Kernleden
denken en doen mee, trekken werkgroepen of voeren taken uit, doen voorstellen en nemen deel aan de
besluitvorming over de koers van OngeEikt. Zij overleggen elke maand in de Kerngroep met het bestuur.
Basisleden kunnen op twee momenten in het jaar (tijdens de ALV) Kernlid worden als er een vacature is.
In de maand na het kerngroepoverleg overleggen de werkgroepen zelf, minimaal 1x per maand en vaker als
ze dat zelf nodig vinden. De trekkers nemen de relevante afspraken uit de kerngroep mee naar de werkgroep,
en zorgen dat bespreekpunten uit de werkgroep op de agenda van de kerngroep komen als het gaat om
meedenken, dilemma's, kansen of uitdagingen. Als er plannen zijn uit de werkgroep worden die in een A4tje
gepost op het forum ter voorbereiding op het kerngroepoverleg. Trekkers zijn er ook voor verantwoordelijk
dat afspraken nagekomen worden. De Kerngroep overlegt elke eerste dinsdag van de maand.
Elke maand was een van de werkgroepen een half uur voor of na het kernoverleg aanwezig om hun plan
voor het komend half jaar te presenteren en terug te kijken op het afgelopen half jaar. Alle leden uit die
werkgroep zijn daarbij aanwezig. Zo passeren in een half jaar alle werkgroepen. Dat versterkt de verbinding
tussen de leden en de kerngroep en maakt dat we elk overleg ook inhoudelijk met een onderwerp bezig zijn.

De Grote Ontmoeting (ALV)
Coöperatie OngeEikt bestaat uit leden die allen ondernemers zijn. Deze leden ontmoeten elkaar minimaal
twee keer per jaar in de algemene ledenvergadering ook wel de Grote Ontmoeting genoemd. Het gaat om
inhoudelijke ontmoetingen met alle leden waarin we terugkijken en vooruitkijken. We werken aan de
groepsidentiteit en leren elkaar beter kennen door met elkaar te brainstormen over hoe we elkaar kunnen
versterken en kunnen samenwerken. Gezelligheid is ook belangrijk. De eerste ALV vond plaats op 14
september 2020.

Financiën
Voor het financiële gedeelte verwijzen we naar de jaarrekening en het bijbehorende financiële verslag.
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