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                                           Beleidsplan (concept) 

 

Beleidsplan Gabberweek 2020-2025 

 

Beleidsplan Stichting Gabberweek Opmeer  2020-2025 

1. Inleiding: 

Het Project Gabberweek is een project dat zich richt op kinderen van 5 tot 12 jaar uit vooral 

maar niet uitsluitend kwetsbare groepen, gezinnen vooral maar niet uitsluitend met een 

achterstand  en vooral maar niet uitsluitend kwetsbare ouderen met als doel om de 

saamhorigheid en welzijn binnen de gemeenschap te vergroten. Het programma bestaat uit 

een grote diversiteit aan activiteiten. Een onderdeel van het Project Gabberweek is dat 

gedurende 7 dagen een groot aantal activiteiten op diverse locaties wordt aangeboden. Het 

bestuur en zijn werkgroepen proberen niet alleen zoveel mogelijk kinderen en ouderen uit 

de diverse gemeenten in West-Friesland te bereiken,  maar ook om ze te overtuigen mee te 

doen om samen het welzijn van de gemeenschap te bevorderen en de saamhorigheid te 

vergroten. Ook worden kwetsbare ouderen, kinderen en gezinnen die het financieel moeilijk 

hebben gestimuleerd om mee te doen en is daarmee een belangrijk onderdeel van het 

project. 

Eveneens worden er projecten voor kwetsbare groepen in de gemeente Opmeer 

georganiseerd, zoals daar zijn; 

• Zomertijd Opmeer 

• Gunvakanties 

• Wensboom Opmeer 

 

2. Doel:  

De stichting Gabberweek heeft volgens de statuten ten doel: 

a. het organiseren en aanbieden van activiteiten aan deelnemers aan het project 

gabberweek; deelnemers zijn kinderen tussen de vijf (5) en twaalf (12) jaar oud uit 

kwetsbare gezinnen; de deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om tijdens 

bepaalde periodes (bijvoorbeeld vakanties) aan de georganiseerde projecten deel te 

nemen, die anders vanwege de achtergrond of tekort aan financiële middelen tijdens 

bepaalde periodes hiervan verschoond zouden blijven; de bedoeling is dat door 

deelname; 

• het zelfvertrouwen van de deelnemers wordt vergroot; 
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• aan de activiteiten de leegloop van de kleine kernen wordt voorkomen; 

• de sociale cohesie binnen de samenleving wordt vergroot; 

• het welzijn binnen de samenleving wordt vermeerderd; 

• de samenwerking tussen de sociale instanties voor het organiseren van de 

projecten voor verschillende groepen wordt bevorderd; 

• deelnemers en vrijwilligers uit verschillende kernen de ervaringen met elkaar 

uitwisselen en de activiteiten van elkaar gaan bezoeken. 

b. Om de samenleving zodanig te motiveren dat deelnemers tijdens de uit te voeren 

projecten zoveel mogelijk interesse krijgen om zich in de toekomst eveneens in te 

zetten als vrijwilliger bij de te organiseren en aan te bieden projecten binnen de 

samenleving.  

 

3. Realisatie van het doel: 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het organiseren en stimuleren van diverse projecten, die tot het bereiken van het 

doel bevorderlijk kunnen zijn; 

b. het creëren van en/of aanspreken op financiële fondsen door de samenleving 

intensief te betrekken bij projecten, die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn; 

c. het samenwerken en het bevorderen hiervan met instelling en organisaties met een 

soortgelijk of aanverwant doel, waaronder met name begrepen organisaties, 

werkzaam of geïnteresseerd in het jeugd- en jongerenwerk; 

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

e. alle andere wettige middelen, die tot verwezenlijking van het doel van de stichting 

bijdragen. 

De stichting beoogt niet het maken van winst en beoogt werkzaam te zijn als algemeen nut 

beogende instelling in de zin van artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 

4. Visie: 

Stichting Gabberweek formuleert haar visie op de samenleving als volgt:  

Stichting Gabberweek is een centrum van verbinding. Stichting Gabberweek wil een hechte 

verbinding creëren tussen deelnemers, kernen en bedrijven. Daarmee versterkt de stichting 

de eigen kracht van de deelnemers en vergroot het respect voor de medemens en laten 

daarbij ieder in hun waarde. Samen met inwoners, vrijwilligers en andere organisaties willen 

wij bouwen aan een sociaal en verbonden platteland: leefbaar, veilig betrokken en met 

gelijke kansen voor iedereen.  
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5. Historie:  

De stichting Gabberweek is opgericht in 1996 door Wiebo Beenen(destijds ambulant Jeugd- 

en Jongerenwerker voor de gemeente Noorder-Koggenland en Opmeer). De dorpen en de 

gemeenten Noorderkoggeland en Opmeer hadden het idee om de kinderen en de 

vrijwilligers uit de diverse kernen met elkaar te verbinden om daarmee de saamhorigheid en 

welzijn van deze kernen te vergroten. De naam ”Gabberweek” werd bedacht. Kinderen en 

vrijwilligers worden maatjes(Gabbers) en de verwachting is dat de deelnemers zich in de 

toekomst ook gaan inzetten voor dit project. 

Op 4 maart 1996 werd de officiële aftrap gegeven voor de eerste editie van het project 

Gabberweek. Het was gelijk een succes en ging van start met 484 deelnemers, 45 

vrijwilligers, 7 busjes en 1 touringcar. 

Sinds 2006 heeft de Gabberweek zich ontwikkeld tot een aanzienlijke organisatie . Daarbij is 

de doelgroep van de Gabberweek in de loop der jaren uitgebreid. Naast de kinderen van 

groep 3 tot en met 8, kunnen ook kinderen uit kwetsbare gezinnen en (kwetsbare) senioren 

deelnemen. In 2020 werd de 25e editie gevierd met 30 busjes, 3 touringcars, 300 vrijwilligers 

en heel veel deelnemers. 

 

6. Doelgroepen en locatie: 

Onder de doelgroep van het project voor de kinderen van 5-12 jaar vallen kinderen uit 

kwetsbare gezinnen uit de hele regio West-Friesland. Senioren, ouder dan 60 jaar, die 

wonen in de gemeente Opmeer en de dorpen Abbekerk, Lambertschaag en Wognum 

kunnen ook deelnemen aan het project. Tijdens de Gabberweek nemen uit de regio zo'n 

1000 kinderen deel aan het project en inmiddels zo'n 350 ouderen. 

Een groep van 190 vitale personen uit de bovenstaande dorpen zetten zich als vrijwilliger in 

om deze kwetsbare deelnemers naar de diverse activiteiten te begeleiden. 

De vaste locatie van waaruit gewerkt wordt is " de Vergadelaar", de Weyver 8c, 1718 MS, 

Hoogwoud. Kantoorruimtes waar het bestuur vergadert, de activiteiten voorbereidt, de 

ouders, ouderen en vrijwilligers antwoorden kunnen krijgen op diverse vragen en zich in 

kunnen schrijven voor de Gabberweek. 

Tijdens de week van de Gabberweek is in de Vergadelaar een coördinatie centrum, waar alle 

vragen en problemen van ouders van kinderen, ouderen, vrijwilligers en chauffeurs 

terechtkomen om beantwoord of om opgelost te worden. Ook bij eventuele calamiteiten 

heeft het coördinatie centrum een cruciale rol. 
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7. Bestuur:  

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Daarvoor komt het bestuur 

maandelijks bij elkaar en verder zo vaak als dat nodig is. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken voor de uitvoering van de 

doelstellingen van de stichting. De taken binnen het bestuur zijn verdeeld. Deze taken zijn 

voor de dagelijkse bestuurstaken: Voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast 

hebben bestuursleden specifieke taken of aandachtsgebieden. Het organiseren van het 

aanbod van de activiteiten, zoeken van de locaties, de logistieke planning voor alle 

vervoersbewegingen; het zoeken van sponsoren en de bemensing van het calamiteiten 

centrum tijdens de projectweek. 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

8. Activiteiten: 

Een belangrijk project van de stichting is het organiseren van de Gabberweek. Dit project 

bestaat er voornamelijk uit om het aanbod van activiteiten van de week passend te maken 

bij de doelgroep. Uit dit aanbod kunnen de deelnemers, per dag, een keuze maken. 

Verschillende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, creativiteit en bedrijfsbezoeken 

behoren tot de aangeboden activiteiten, waarbij grotendeels de activiteiten gelokaliseerd 

zijn in West-Friesland. In oktober/november worden de programma’s met het aanbod 

verspreid. Het programmaboekje voor de jeugd wordt verspreid via de basisscholen. De 

lokale ouderenbonden verspreiden de boekjes, met een specifiek aanbod voor deze 

doelgroep, onder hun leden. Verder liggen de programmaboekjes met het 

activiteitenaanbod bij de bibliotheken, wijksteunpunten en andere openbaar toegankelijke 

gebouwen. Uiteraard is er de mogelijkheid om via de website het programma te bekijken. 

Een aanzienlijk deel van het aanbod aan activiteiten vindt voor de kinderen plaats in de regio 

West-Friesland. Dat neemt niet weg dat voor het aanbod ook naar andere locaties kan 

worden uitgeweken.  

Het aanbod kan voor de jongeren en kwetsbare gezinnen bestaan uit knutselen, ervaring 

opdoen bij bedrijven( bv. werken bij de boer), bezoek aan een museum of met elkaar 

sporten. Ouderen kunnen kiezen uit een bezoek aan het museum of theater, een creatief 

aanbod, een bedrijfsbezoek en aan het einde van de week is er de mogelijkheid de 

feestmiddag te bezoeken. 

Een uitbreiding van het aantal dorpen met een aanbod voor de senioren tijdens de 

Gabberweek vraagt om een samenwerking met lokale ouderenbonden. 
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9. Verdere activiteiten behorende bij de Gabberweek: 

In de loop van de jaren is er een groot aantal projecten ontwikkeld dat nu onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Gabberweek door het jaar heen wordt 

aangeboden. 

Februari; 

- het Gabberweek project met een duur van 6 dagen. 

Juni; 

- In 2020 start een nieuwe activiteit, de Gunvakanties. 

Er worden 2 caravans in een periode van 3 maanden neergezet op diverse campings. 

De doelgroep die hiervan gebruik kan maken zijn voor dit project; 

- Mantelzorgers 

- Statushouders 

- Bijstandsgezinnen of gezinnen met een Samenpas 

De doelgroep kan een midweek dan wel een weekend tegen een gesubsidieerde prijs van een (korte) 

vakantie genieten. 

Juli; 

Zomertijd Opmeer 

Een project met aandacht voor de eenzaamheid onder senioren. Er worden 40 

activiteiten/workshops georganiseerd voor 120 senioren. Gemiddeld nemen de ouderen in deze 

periode deel aan 2 activiteiten uit het aanbod. 

Het project wordt afgesloten met een gezamenlijke Bingo/BBQ. 

November/december; 

Op een prachtige locatie in Spanbroek wordt een klein pleintje omgetoverd tot een Charles Dickens 

tafereel 

De wensboom staat in het midden en in die boom worden honderden wensen opgehangen en 

uitgevoerd door een aparte groep vrijwilligers. 

Tijdens de Gabberweek worden wensen via het programma voltooid. 

De wensboom wordt opgeleukt door muziek en workshops. 

Gabberweek Opmeer zal verder de komende jaren waar mogelijk aanhaken bij andere initiatieven of 

nieuwe initiatieven ontplooien. 
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10. Communicatie:  

In het najaar wordt het programmaboekje met alle activiteiten en de bijbehorende kosten 

voor deelname uitgedeeld en verspreid. Hierna  kunnen de jonge deelnemers zich online 

opgeven. De ouderen en gezinnen kunnen zich vervolgens inschrijven op de daarvoor 

gepubliceerde dagen en tijdstippen of ook via de website. Enige weken voorafgaand aan de 

Gabberweek krijgen alle deelnemers bericht over hun te bezoeken activiteiten en het 

bijpassende reisschema. De vrijwilligers worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden 

van alle activiteiten. 

Tijdens de programmaweek is er iedere dag een Gabberweekjournaal en is er iedere dag de 

mogelijkheid om op een bepaalde FM-frequentie en via kabel naar de gabberweekradio te 

luisteren met muziek en liveverslagen van de activiteiten. Iedere avond is er een 

chauffeursbijeenkomst waar de dag wordt geëvalueerd en de bijzonderheden van de 

volgende dag worden doorgenomen.  

Ook worden de sponsoren tijdens de week in de gelegenheid gesteld een kijkje te komen 

nemen in de Vergadelaar, het coördinatie centrum en bij een aantal activiteiten. Een 

evaluatieverslag gaat er naar de sponsoren en de vrijwilligers. 

 

11. Vrijwilligers: 

Het project draait volledig op vrijwilligers. Vrijwilligers die de activiteiten bemensen, 

vrijwilligers en de chauffeurs die de deelnemers naar de activiteiten vervoeren. Er zijn dus 

vele vrijwilligers tijdens de project- week actief. De vrijwilligers zijn tijdens de projectweek 

herkenbaar door hun kleding met logo. Jonge deelnemers worden gestimuleerd om zich 

later in te willen zetten als vrijwilliger.  Er zijn voor alle vrijwilligers verschillende 

trainingsmomenten. 

 

12. Samenwerking: 

Het bestuur van stichting Gabberweek heeft veel samenwerkingsverbanden opgebouwd met 

organisaties binnen het jeugd- en jongerenwerk( zoals de Award Opmeer) en met de 

basisscholen, niet alleen in Opmeer maar in de hele regio West-Friesland, met andere 

verenigingen en ondernemers in West-Friesland. Voor de senioren zijn 

samenwerkingsverbanden aangegaan met de ouderenbonden en de wijksteunpunten in de 

betreffende gemeenten. Dit zal verder worden uitgebouwd. 
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13. Financiën: 

De stichting heeft niet ten doel winst te maken, het vermogen van de stichting dient 

uitsluitend ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Het vermogen van de stichting 

wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen van de deelnemers, subsidies, giften, legaten, 

erftellingen, alsmede andere baten. 

De stichting houdt geen groot vermogen aan, alleen dat wat redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van het bereiken van de 

doelstelling van de stichting.  

De financiële middelen van de Gabberweek bestaan uit de volgende zaken: subsidie van de 

gemeente Opmeer; deelnemersbijdrage en bijdrage van diverse fondsen. 

 

14. Ambitie 2020-2025: 

Een ambitie is een uitbreiding van het aantal dorpen met een aanbod voor de senioren tijdens de 

Gabberweek. Dat vraagt een samenwerking met de ouderenbonden in die plaatsen. 

Het opzetten van activiteiten voor andere leeftijdsgroepen(bijvoorbeeld jongeren uit het voortgezet 

onderwijs).  

Het vergroten van de financiële middelen door het zoeken naar Partnerships en sponsors uit het 

bedrijfsleven. Partnerships is het aangaan van een duurzame, meerjarige sponsorrelatie met een 

bedrijf. Daarnaast worden er sponsors gezocht die een beperkte of incidentele bijdrage willen geven 

in natura of geld. Ook onderzoekt de stichting de mogelijkheid om donateurs voor een aantal jaren 

aan de organisatie te binden. 

Daarnaast wil het bestuur de ANBI-status aanvragen waardoor het mogelijk wordt om belastingvrij 

schenkingen of erfenissen aan te nemen als stichting. Daarnaast biedt de ANBI-status ook de 

mogelijkheid voor donateurs om hun gift in de aangifte inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting in aanmerking te nemen. 

 

Vastgesteld, Bestuur Gabberweek, augustus ’20. 

 


