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Jaarverslag 2018 

Inleiding 

Na het schrijven van een leuk jaarverslag 2017, was er al vrij snel een verzoek voor een 

jaarverslag 2018. Een groot voordeel was dat er in de loop van het jaar al informatie 

verzameld kon worden, maar de lat werd hierdoor ook wel gelegd. Want hoe schrijf je een 

verslag wat eigenlijk nog beter, mooier en meer inhoud heeft als dat van vorig jaar.  Een 

verslag waar we het niet alleen hebben over de leuke dingen die gebeurd zijn, maar ook 

aansluit bij de missie en visie van Accres.  Een verslag waaruit blijkt dat we onze 

kernwaardes niet zijn vergeten, waar doelen zijn behaald en ambities zijn overtroffen.  

Ik kan niet anders zeggen dan dat we weer een geweldig jaar achter de rug hebben. Niet 

alleen een jaar met positieve cijfers, maar ook een jaar met veel leuke en bijzondere 

activiteiten. Wederom hebben we laten zien dat dok Zuid zeer geschikt is voor 

uiteenlopende activiteiten voor jong en oud. 

Ik heb mijn best gedaan het verslag te vullen met mooie activiteiten, relevante cijfers, 

gerealiseerde projecten en dromen voor de toekomst. Veel lees plezier. 

 

Edith Bouwmeester 

Locatieverantwoordelijke dok Zuid 

 

  



 
 

Pagina 3 van 13 
 

 

Jaarverslag 2018 

Barometer 2018 
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Evenementen 

Platenbeurs: 

Varia world organiseert al jaren op de eerste zondag van januari een platenbeurs in dok 

Zuid. Dit jaar is er op 2de Paasdag nog een extra beurs gehouden. Met meer dan 600 

bezoekers op beide dagen en een totale horeca omzet van € 2300,00 mogen we wel spreken 

van twee geslaagde beurzen. 

Emaillebeurs: 

Traditie getrouw is er op de eerste zaterdag in maart en oktober de emaillebeurs in dok Zuid. 

Deze gespecialiseerder beurs trek verzamelaars uit heel Nederland die op zoek zijn naar 

leuke aanvullingen op hun collectie. 

http://www.potsandpans.nl/images/videos/emaillebeurs.mp4 

Quilttentoonstelling: 

Al vroeg in 2017 zijn we benaderd door de quiltersgilde. Een toonaangevende vereniging 

met meer dan 11.000 leden. Zij waren op zoek naar een ruimte voor hun 3-daagse mini 

quilttentoonstelling. In samenwerking met CODA hebben we voldoende ruimte kunnen vrij 

maken om deze tentoonstelling te verwelkomen op 22, 23 en 24 maart 2018.  

Woensdag 21 maart is er door een grote groep vrijwilligers gestart met de opbouw. Er 

moesten honderden mini quiltjes worden opgehangen. Een hele klus. Het was voor ons lastig 

in te schatten wat er op ons af zou komen en dat hebben we geweten. Drie dagen lang meer 

dan 300 bezoekers per dag extra boven op ons huidige werk, dat was een flinke uitdaging 

voor het team. In drie dagen tijd hadden we gemiddeld een extra kassa omzet van € 700,00 

per dag. Daarbij € 1800,00 huur en horeca consumpties van de organisatie zelf, heeft 

gezorgd voor een mooi resultaat in de maand maart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.potsandpans.nl/images/videos/emaillebeurs.mp4
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Proeverij Apeldoorn pakt aan: 

Op 13 oktober vond de Proeverij Vrijwilligerswerk van ‘Apeldoorn pakt aan’ plaats. Een 

manifestatie waar meer dan 70 maatschappelijke organisaties zich presenteerden om in 

contact te komen met potentiële vrijwilligers. Vanuit Accres hebben we ook deelgenomen 

aan deze dag om vrijwilligers te werven voor de activiteiten in de wijkcentra en 

Kinderparadijs Malkenschoten. De markt werd druk bezocht en veelbelovende contacten 

werden gelegd. We zijn een aantal vrijwilligers rijker in de organisatie en kijken terug op een 

geslaagd evenement. Hierdoor hebben ook een hoop organisaties kennis kunnen maken met 

dok Zuid en de mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vames modelspoor dagen: 

Het weekend van 27 en 28 oktober stond dok Zuid dit jaar vol met modelspoor treinen. 

Modelspoor club Vames had dok Zuid uitgekozen als locatie voor hun show. Op de vrijdag 

voor de show werd er meer dan 500m2 aan modelspoorbanen uitgezet. Soms met wat 

passen en meten, maar het resultaat mocht er wezen. 800 bezoekers hebben ze mogen 

verwelkomen, van jong tot oud er was voor iedereen wat te zien.   
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Kinderactiviteiten 

Na een voorzichtige start in 2017 zijn we in 2018 vol enthousiasme begonnen als een echte 

commissie. Met als doel iedere maand een leuk en afwisselend activiteiten programma te 

maken voor de kinderen in de wijk. Deelnemers aan de commissie zijn de Wijkraad Zuid, 

Doomijn, Sociaal beheer (Accres), CODA  en beheer dok Zuid (Accres).  

Kinderstembureau: 

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, tijdens de gemeente raadsverkiezingen op 21 maart 2018 

stonden de wijkcentra van Accres in het teken van het kinderstembureau. Dok Zuid was één 

van de zes locaties die hebben samengewerkt 

met de Sociaal Beheerder voor het uitrollen van 

dit mooie initiatief. In samenwerking met 

Doomijn en Wijkraad Apeldoorn Zuid, is er een 

heus stembureau in de hal van dok Zuid ontstaan. 

Er was een stemhokje, stembus, stembiljetten en 

het rode potlood ontbrak uiteraard ook niet. Er 

was gelegenheid om te tekenen en te knutselen 

en zelfs koffie en ranja was beschikbaar. Voor de 

eerste 50 stemmers was er een leuke goody bag 

beschikbaar gesteld vanuit Doomijn en de 

wijkraad had ook een leuke attentie voor alle kinderen. Ruim 250 stemmen werden er 

uitgebracht op onze locatie. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn.  De Sociaal 

Beheerder heeft de uitkomst verwerkt die we weer goed konden gebruiken voor de dok Zuid 

activiteitencommissie.  

Kinderboekenfeest: 

Al jaren werken we met veel plezier mee aan het kinderboeken feest. Alle participanten 

doen mee om er voor de kinderen van Apeldoorn Zuid een leuke middag van te maken. Dit 

jaar was het thema Vriendschap. Als aanvulling op de leuke middag met activiteiten hebben 

we dit jaar vanuit dok Zuid samenwerking gezocht met Kinderparadijs Malkenschoten. 

Waardoor we in de ochtend een extra programma hadden voor de allerkleinsten. Binky 

kwam namelijk voorlezen. Ruim 100 kinderen van de kinderopvang, peuterspeelzaal en 

onderbouw scholen kwamen naar het vriendschapsverhaaltje van Binky luisteren. 
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Verder zijn er nog tal van andere leuke kleine activiteiten het hele jaar door geweest, zoals 

pompoensoep maken in de herfstvakantie, robot bouwmiddagen, lente speurtocht, 

sinterklaas schoentje maken en zetten. Na de zomer vakantie hebben we ook het 

programma voor 2018/2019 al rond gemaakt. En hebben we sinds de proeverij een aantal 

vaste vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen.  

  

 

 

 

 

 

Kindervoorstelling: 

Ook dit jaar werden er door vrijwilligster Silva Ratering weer twee voorstellingen 

georganiseerd. In mei was Donder de Draak op visite, het was een spannende voorstelling, 

maar gelukkig was Donder een hele lieve draak die veel spannende avonturen mee maakt. 

In de herfstvakantie kwam Anja MG Schmidt, de onderstebovenachterstvoren nicht van 

Annie op bezoek. Anja nam ons mee op een interactieve muzikale tocht met liedjes en 

versjes geschreven door Annie MG Schmidt. De kinderen stonden te “zwaaien met je 

onderbroek, zwaaien met je hemd” op het liedje van schipbreukeling. Lachen was het bij “in 

een rijtuigie”. Eén van de kinderen speelde met verve het paard, Willem en Wim zaten in het 

rijtuig en keken naar “de kont van het paard”. De voorstelling werd mogelijk gemaakt door 

de crowdfundingscampagne op het platform VoorApeldoorn.  
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Marketing door R. Schnitger 

Om de doelstellingen van dok Zuid te behalen en om groei te realiseren moeten wij 

zichtbaar en bekend zijn bij onze verschillende doelgroepen. Wij hebben de lijn van 2017 

gecontinueerd in 2018 voor wat betreft online marketing.  

Het gehele jaar hebben we vanuit drie advertentiecampagnes geadverteerd via Google Ads: 

- Zaalverhuur Apeldoorn 

- Vergaderlocatie Apeldoorn 

- Vergaderen in Apeldoorn 
 

Achter iedere campagne zijn verschillende zoekwoorden die het gehele jaar gemonitord 

worden. Zo blijven we relevant en binnen begroot budget.  

 

[Jaaroverzicht ads dok Zuid via Google] 

Ook goed om te zien dat we met onze pagina dok Zuid op de site Accres.nl 

https://accres.nl/wijkcentra/wijkcentra-apeldoorn/dok-zuid vaker bezocht zijn dan een jaar 

eerder. Zowel in het aantal pagina bezoeken als in unieke bezoekers hebben we een stijging 

van 5% gerealiseerd t.o.v. 2017.  

 

[Overzicht Google analytics paginabezoeken + unieke bezoeken 2018 vs 2017] 

 

Daarnaast hebben we de advertentie op vergaderlocaties.nl voortgezet en uitgebreid met 

een try-out op DNLS.nl. Dit is niet bevallen en de advertentie op dit kanaal is opgezegd.  

 

https://accres.nl/wijkcentra/wijkcentra-apeldoorn/dok-zuid
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Ook hebben we in 2017 al besloten om dok Zuid als meer zelfstandig merk te positioneren. 

De lijn met email-bijlagen is uitgebreid in 2018 en de volgende stap is een eigen website 

dokzuid.nl. Hiervoor zijn eind 2018 de eerste schetsen gepresenteerd.  

 

 

 

 

 

[Eerste opzet dokzuid.nl] 

 

Om dok Zuid nog beter online te profileren hebben we in 2018 geïnvesteerd in nieuw foto en 

video materiaal. Deze beeldbank moet in 2019 zijn vruchten gaan afwerpen door dit 

materiaal in te zetten op websites en social media. 

Om dokzuid.nl in 2019 goed te laden bij onze potentiele klanten is het noodzakelijk om 

goede content te schrijven over dok Zuid en dit online te delen. In 2018 zijn wij hier mee 

gestart met twee nieuwe blogs en grote advertenties (1/1 pagina) in een regionale krant.  
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Innovaties 

Om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten is het van belang dat we meegaan 

met nieuwe innovaties. Vernieuwingen op gebied van audiovisuele middelen zijn bijna niet 

bij te houden. Laptops worden steeds kleiner, de presentaties steeds uitgebreider en de 

variatie aan uitgaande poorten is ongelofelijk. VGA, HDMI, Micro SD, etc. Om bij te blijven 

was er vanuit de afdeling ICT voor het jaar 2018 een innovatiebudget aangevraagd. Na het 

inventariseren wat we wilde in welke zaal, was het in september eindelijk zo ver. Door de 

firma Noordhuis zijn de grote beneden zalen voorzien van nieuwe beamers, schermen en 

vaste boxen, hebben we een verrijdbare opstelling met Touch screen, en zijn alle tv’s en 

beamers nu te besturen via het draadloze Solstice systeem. Minder gedoe met kabels die 

niet passen. Via een App of link kan de klant direct verbinding maken met het scherm en is 

het ook mogelijk eenvoudig te schakelen tussen verschillende gebruikers.  
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Duurzaamheid 

De kranten staan er vol van, duurzaamheid is de trend. De gemeente Apeldoorn heeft de 

ambitie om energie neutraal te worden. Accres sluit graag aan bij deze ambitie. Er wordt 

zowel door de gemeente als door Accres gekeken wat we kunnen doen om dok Zuid 

duurzamer ter maken. De gemeente Apeldoorn heeft De A opdracht gegeven voor plaatsen 

van zonnepanelen op het dak van dok Zuid. Er zijn begin 2018 informatie bijeenkomsten 

geweest waar geïnteresseerde zich konden inschrijven. Begin oktober is er duidelijk 

geworden dat er voldoende panelen zijn verkocht om het project op te zetten. Uitvoering zal 

plaats vinden in het eerste kwartaal van 2019. 

 

 

 

 

   

 

In november is er in samenwerking met de gemeente een nieuwe travo geplaats om de 

wisselspanning te verlagen. De uitvoering op 3 november was wel even spannend aangezien 

heel dok Zuid spanningsloos werd gemaakt om de werkzaamheden uit te voeren. Goede 

communicatie met de gemeente Apeldoorn en afdeling Vastgoed van Accres hebben er voor 

gezorgd dat alles soepel verliep. Er waren een aantal noodaggregaten geplaatst om de lift 

van de bewoners boven operationeel te houden en de vaccin koelkast van het CJG te laten 

draaien. Een hele operatie, maar wel één waar we goed op terugkijken. Door deze kleine 

aanpassing is er nu al een besparing van 4% gerealiseerd.  

Op locatieniveau hebben we ervoor gekozen om na de zomersluiting afscheid te nemen van 

onze plastic disposables en waar mogelijk over te gaan op karton/papier of hout 

alternatieven. Het was wel even zoeken naar betaalbare opties, maar we hebben bijna alles 

kunnen vervangen voor een duurzamer alternatief.  Met het voorgenomen verbod op plastic 

disposables van de Europese unie vanaf 2021 lopen we hiermee als dok Zuid vast een paar 

jaar vooruit. Duurzaamheid stopt nooit en ze zijn dus al druk aan het kijken waar we de 

volgende verbeterslag kunnen maken. 
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Arbo 

Ons werk is zwaar dit kunnen we niet ontkennen, meerder malen per dag verslepen we 

stoelen en tafels in de zalen. Van Carré tot theater, alle tafels er uit en een halve dag later er 

weer in. Een aantal jaren geleden hebben we al eens een proef gedaan met tafels op wielen. 

Helaas was goedkoop duurkoop en moesten we deze tafels dit jaar afschrijven. Op zoek naar 

een goed alternatief kwamen we de Yuno tafel van het Wiesner hager tegen. Een degelijke 

tafel met een vast frame en kleine ingebouwde wielen. Door aanschaf van nieuwe tafels, 

zowel bij de Stolp als bij dok Zuid, konden we een mooie deal maken. We kijken uit naar het 

in gebruik nemen. Medio januari verwachten we de levering. 
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Dok Zuid 2019 

De laatste uren van 2018 tikken weg als ik dit aan het schrijven ben. Ik kan niet anders 

zeggen dat het weer een geweldig jaar was. Ik ben trots op het team van dok Zuid, want 

zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest. Waar nodig bijgestaan door een kleine, 

maar enthousiaste groep oproepkrachten die de nodige ondersteuning heeft gegeven. Onze 

collega’s op ander locaties en het hoofdkantoor die ons met raad en daad hebben 

bijgestaan. Samen maken we ons iedere dag weer sterk om het onze bezoekers zo goed 

mogelijk naar de zin te maken. 

Met een lach op mijn gezicht kijk ik uit naar het naar het jaar 2019 dat voor ons ligt. We 

knallen gelijk het nieuwe jaar in met op zondag 6 januari de Platenbeurs en op 7 januari met 

een grote nieuwjaarsreceptie voor 200 personen van VSW (vereniging samenwerkende 

woningbouw coöperaties.) In de rest van de maand januari zijn er ook diverse andere 

gebruikers die het nieuwjaar bij ons willen vieren. Iedereen met zijn eigen wensen van 

oliebol tot borrelplank, alles is mogelijk.  

We zijn één van de locaties die mee doen met de  Pilot “Gezonde Kantine”. Accres wil graag 

meer aandacht geven aan gezonde keuzes in eten en drinken voor onze bezoekers. De 

eerste afspraken met Joke Davio van Team fit hebben al plaats gevonden en we hopen in het 

eerste kwartaal onze bronzen certificaat te behalen.  

2019 zal ook een bewogen jaar worden. Er vinden wisselingen in de ruimtes van de vaste 

participanten plaats en er zal een grote verbouwing plaatsvinden, waarbij het CJG een deel 

van Doomijn overneemt. De Wijkraad gaat verhuizen naar een ander locatie in Apeldoorn en 

er wordt gekeken naar huisvesting van het CMO in dok Zuid. In 2019 bestaat dok Zuid 10 jaar 

en dit willen we zeker gezamenlijk vieren.  

Al met al weer veel om naar uit te kijken. 

 


