
Jaarverslag 2015-2016 



Hoogtepunten 

 6 april 2016 start bouw MFA 

 Website live en nieuw mailadres 

 Iedere week activiteiten met vele deelnemers 

 Groeiend aantal en enthousiaste vrijwilligers 

 Waardering vanuit gemeente voor belangenbehartiging 



 Kinderbingo- in de wintermaanden 

 Familie bingo- maandelijks 

 Grote bingo - maandelijks 

Activiteiten 



 Klaverjassen elke 14 dagen en een marathon met maaltijd 

 Pokeren elke 14 dagen en zo nu en dan een toernooi 

 Inloopcafé elke maand soms met DJ 

Activiteiten 



 Sjoelen elke 14 dagen 

 Yahtzee elke 14 dagen 

 Wordt spellenmiddag iedere week 

Activiteiten 



Activiteiten 

Kinderknutsel: 
 Van kalender, via Minion 

tot dienblad 
 Eén keer per maand 
 Tussen 15 en 30 kids 

 
 
 

Ouder Kind ochtend: 
 Eén keer per 14 dagen 
 Nieuwe gezichten  
 Contact met gastouderbureau,  

vluchtelingenwerk , 
consultatiebureau, 
kinderfysiotherapie, logopedie en 
bibliotheek 





 Lampionoptocht, circa 100 deelnemers 

 Griezeltocht 130 deelnemers  

    en 45 vrijwilligers 

Grote activiteiten- najaar 



 Kerstmaaltijd 

 Nieuwjaarsborrel 

Grote activiteiten- winter 



Soms zit het mee…. 

…..en  soms zit het tegen 



 Buitenspeeldag – circa 125 kinderen 

 Steigerfeest met informatiemarkt – Versus, Fryske Marren 
Vitaal, Voedselbank, Vrouwen van Nu, Huurdersvereniging 
Lemsterland, Lyaemer Wonen, Sociaal Wijkteam Lemmer 

 

Grote activiteiten- voorjaar 



 Denkgroep Lemstervaart 

 Wijkavond 

 Himmeldei 

 Wijkschouw 

 What’s App  

    Buurtpreventie Lemstervaart 

Belangenbehartiging 



 Flessenpost 

 www.wijkverenigingdesteiger.nl 

 info@wijkverenigingdesteiger.nl 

 Facebook 

 Activiteitenposters 

 Nieuwsbrief Lyaemer Wonen 

 

Communicatie 

http://www.wijkverenigingdesteiger.nl/
mailto:info@wijkverenigingdesteiger.nl


 

2016-2017 



 

 Planning: sleutel half december ????? 

 Verhuizen kerstvakantie 

 Opstartfase januari 2016-juli 2017 

Start MFA: Wat gaan we doen? 



Vooruitblik 



Ledenpasjes 

• Per 1 oktober werkt De Steiger met ledenpasjes per 
lidmaatschapsnummer 

• Het pasje vermeldt alle namen die horen bij het 
lidmaatschapsnummer 

• Pasjes worden uitgereikt na betalen contributie 
• Op aanvraag kan gezin een extra pasje ontvangen  

• Voor activiteiten als pokeren, klaverjassen en bingo geldt een 
inleg 

• Voor leden blijft de inleg gelijk 
• Niet leden betalen € 2,00 extra per keer 
• Niet leden zijn van harte welkom en mogen 2 keer voor 

ledenprijs proefdraaien 
• Met Zandbanken maken we aanvullende afspraken 

Doel is om het lidmaatschap van De Steiger aantrekkelijker te maken 



De vrijwilligers 

Sascha Mark 

Gerard Corrie Sonja 

Jan Tjitte 

Mirella 

Nynke 

Jeanet 

Brechtsje Marnanda 

Lucie 

Maartje Gossje 

Alberdina 

Pieter 

Jacco 

Lub 

Marjan 

Geert 

Jelly 

Tjeerd 

Esther 

Gerbrandus 

Ilonka 

Frank 

Martina 

Gerjan Rixt 

Ypie 

Wil 
Wiebren 

Astrid Alex 

Olga 

Marieke 

Andries 

Iwan 

Marjan 

Thea 

Mariska 

Kristina 

Anneke 

Staat jouw naam hier volgend jaar ook? 


