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1. Samenvatting 
 
Het eerste hoogtepunt van het jaar 2022 was de aankoop van de Gymzaal. Dit werd mede 
mogelijk gemaakt door de leningen die verstrekt werden door verschillende mensen uit 
onze gemeenschap. Na vele jaren van bureaucratische hordes was het dan op 29 maart 
eindelijk zo ver en konden de toenmalige voorzitter, Frans van der Steen, en secretaris, 
Rebekka van Roemburg, de uitgifteovereenkomst tekenen bij de notaris.  
 
Na het bereiken van deze mijlpaal konden de mouwen pas goed worden opgestroopt en 
werd begonnen met het opzetten van twee klankbordgroepen van gebruikers en 
belangstellenden, één voor het begeleiden van de verbouwing en één voor het herinrichten 
van de organisatie. De voorbereiding van de verbouwing is inmiddels in een vergevorderd 
stadium. 
 
De communicatie met de gemeenschap werd geïntensiveerd door middel van onregelmatig 
verschijnende nieuwsbrieven. Het aantal abonnees groeit gestaag. 
 
Lekkernassûh was er elke woensdag met de wekelijkse markt en op zaterdag met de 
verpakkingsvrije winkel. Conscious Kitchen kon in het tweede kwartaal weer opstarten 
nadat alle corona-beperkingen waren opgeheven. Diverse groepen en initiatieven maakten 
incidenteel gebruik van de Gymzaal. 
 

2. Bestuur 
 
Begin januari bestond het bestuur uit Frans van der Steen (voorzitter) en Rebekka van 
Roemburg (secretaris). 
 
Op 20 januari trad Tim Hummel aan als penningmeester. Tim heeft veel ervaring met het 
penningmeesterschap van vergelijkbare projecten in Delft. 
 
Zoals afgesproken legde Frans van der Steen de voorzittershamer neer nadat de koop van 
de Gymzaal was afgerond. Hij werd bedankt en uitgezwaaid op een receptie op 29 april. 
 
Op 22 juni 2022 nam Marijn Braadbaart het stokje van hem over.  Marijn heeft jarenlange 
ervaring met complexe verbouwings- en herinrichtingstrajecten. 
 

3. Klankbordgroepen 
 
Om twee van onze grootste uitdagingen aan te pakken werden er klankbordgroepen 
opgericht. De verbouwingsgroep, die nu geleid wordt door Marijn, bestaat uit 
vertegenwoordigers van de belangrijkste gebruikers (Lekkernassûh – markt en 



 
 
 

verpakkingsvrije winkel, Conscious Kitchen), beheerders en bestuur van de Gymzaal en 
belangstellenden. De verbouwingsgroep is acht keer bij elkaar gekomen in 2022. 
 
Deze verbouwingsgroep heeft op basis van drie presentaties en één schriftelijk voorstel 
gekozen om met Corine Keus in zee te gaan. Corine heeft veel ervaring met de renovatie van 
bestaande gebouwen in nauwe samenspraak met de gebruikers. Op basis van 
gebruikersbehoeften werd het bestaande ontwerp herzien. Eind van het jaar lag er een 
definitief ontwerp en een elementenbegroting.  
 
Op basis van ontwerp en begroting kan de stichting het benodigde geld bijeen gaan 
brengen. Een grote meevaller was dat Fonds1818, die al enkele jaren een forse subsidie van 
€ 89,000 voor ons had klaarstaan, ook nog bereid was om die op te toppen met 20% 
vanwege de zo sterk gestegen kosten van bouwmaterialen. 
 
De andere klankbordgroep, onder leiding van Monika Seyfried, heeft tot doel de interne 
communicatie te verbeteren en wil ervoor zorgen dat de stichting beter verankerd is in de 
gemeenschap, bij voorbeeld waar het gaat over besluitvorming, benoeming van bestuur en 
verantwoording door het bestuur. Door middel van de nieuwsbrieven (er werden er twee 
geschreven in 2022) is in ieder geval de informatievoorziening naar de gemeenschap 
verbeterd. Verder zijn er enkele verkennende gesprekken geweest. De klankbordgroep als 
geheel is één keer bij elkaar geweest. 
 

4. Activiteiten 
 
De belangrijkste reguliere activiteiten waren het gebruik van de Gymzaal door Lekkernassûh 
en Conscious Kitchen. In de eerste helft van 2022 bakte Liselotte haar brood nog in de 
Gymzaal, voordat ze met de Volksbakkerij verhuisde naar haar eigen bakkerij in de New 
Farm. In het eerste kwartaal had Rechtstreex op vrijdagmiddag een afhaalpunt, maar dat 
werd opgeheven toen Rechtstreex een winkel opende in de Weimarstraat. 
 
Incidentele gebruikers waren Extinction Rebellion, Klimaatgesprekken, een Broodfonds, 
Vereniging Ons Eten, het Capoeira Festival, Youth for Mobility en Leiden Universiteit. Een 
team van de Volkskeuken heeft op een aantal woensdagavonden in het najaar diners 
verzorgd. 
 
De Weggeefwinkel blijft aangevuld en gebruikt worden. Deze voorziet duidelijk in een 
behoefte.  
 
Op 10 december werd voor het eerst een Duurzame Kerstmarkt georganiseerd. Het idee 
was dat iedereen daar haar/zijn duurzame tips kon delen en/of zelfgemaakte dingen kon 
verkopen. Het was een groot succes (zie Nieuwsbrief 3). 
  



 
 
 

5. Financiën 
 
In 2022 kregen we als nieuwe eigenaar van de Gymzaal te maken met kosten die we 
voorheen niet hadden, zoals erfpacht en verzekering. Net als de rest van Nederland kregen 
we ook te maken met sterk stijgende energietarieven. Al met al waren onze kosten hoger en 
de inkomsten wat lager omdat Rechtstreex plots vertrok als huurder en Conscious Kitchen 
pas in later in het jaar kon opstarten in verband met de corona-beperkingen. 
 
Voor het dagelijks beheer en onderhoud van de Gymzaal hebben we een uurvergoeding van 
€ 15 uitbetaald. 
 
We ontvingen in 2022 een groot deel van de subsidie van Fonds1818, bestemd voor de 
verbouwing. 
 
Per 1 oktober werd de Stichting BTW-plichtig. Dit is gunstig voor ons omdat we op die 
manier de BTW die we moeten afdragen aan aannemers en adviseurs kunnen 
terugvorderen. 
 
Zie bijgevoegde jaarrekening voor 2022. 
 
 

6. De toekomst 
 
We kijken uit naar een spannend jaar, waarin de verbouwing zijn beslag gaat krijgen. Het 
jaar waarin we de organisatie zodanig gaan herinrichten dat de gemeenschap rond de 
Gymzaal sterker wordt en meer eigenaarschap voelt. En waarin we nieuwe vaste en 
incidentele gebruikers gaan verwelkomen zodat we elkaar kunnen inspireren.  


