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Activiteitenverslag Villa Randwijck 2019 
1.Doelstelling 
Het versterken van het leefgebied van Randwijck voor alle bewoners, jong en 
oud, nu en in de toekomst, met als resultaat meer eigen regie over ontmoeting, 
welzijn, leren en zorg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn.  
Doelgroepen zijn o.a: 

• bewoners met een beperking 
• ouderen 
• kinderen en jongeren 
• buurtondernemers  
• LHBTI gemeenschap 
• inloophuizen 

 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

• Organiseren van diverse activiteiten (zie punt 3) 
• Openstelling van de locatie voor alle buurtbewoners en ondernemers  
• Openstellen van de locatie voor regionale activiteiten zoals LHBTIQ 

gemeenschap 
• Verhuur van de ruimte voor activiteiten, vergaderingen en dergelijke aan 

ondernemers en buurtbewoners 
• Diensten en signaleringsfuncties, voorbeelden hiervan zijn o.a.: 

- Inloophuis Amstelveen; voor mensen die worden geconfronteerd met       
kanker 
- Buurtcafé: (zorg)vragen door bewoners, doorverwijsfunctie 
- Repair Café: ontmoeting en bestrijden van eenzaamheid 
- Villa à Table: Koken voor en door buurtbewoners om gezamenlijk te 
eten voor het versterken van de cohesie en bestrijden van eenzaamheid. 

2. Plaats van activiteiten 
• Pand en plein Villa Randwijck, Catharina van Clevelaan 10, Amstelveen 
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3. Activiteiten 2019 
 

Activiteit Frequentie 
Aantal 
deeln. per 
keer 

Gerund door 
Totaal 

/jaar 

Kinderdisco  1x jaar   80 8 vrijwilligers 108 
 

Gentle Yoga  1x week  15 1 docente 750 

Hatha yoga  1 x per week 12 1 docente 480 

Vinyasa yoga (vanaf sept) 1x per week  10 1 docente 160 

lezingen, curiosamarkten 4-6x per jaar 40 versch. sprekers 240 

Yoga voor senioren 1x week  12-14 docent 
560 

 
Buurtborrel   1x maand  25  VR 250 

Curiosamarkten 4x per jaar 70 VR, 1 vrijwilliger 280 

Stitch 'n' bitch (vanaf sept) 1x per week  8 VR, 1 vrijwilliger 128 

Buurtcafé  5x week  35-… VR, 12 vrijwilligers 960 
Eenmalige activiteiten zoals 
Burendag, openlucht bios 8-10 per jaar 0-100 VR, 10-20 vrijwilligers 1000 

Inloophuis Amstelveen  2x maand  20-25 5 vrijwilligers 2080 

Judo 1x per week 24 2 docenten 960 

Yin Yoga (vanaf sept) 1x per week 6 1 docent 90 

Kickboksen voor kinderen 1x per week (tot 
aug) 12 1 docent 288 

Pilates 3x per week 24-30 1 docent 1200 

Kinderfilosofie 4x 6 weken 10-12 1 docent 240 

Streetdance voor kinderen 1x per week 40 1 docent 1600 

salsales 1x per week (tot 
aug) 16 2 docenten 384 

Diversiteits café - ADC 1x per maand 30-45 VR, 4 vrijwilligers 300 

Schrijfcafé 1x per maand  10 1 vrijwilliger 100 

Pubkwis 1x per maand 40  VR, 1 vrijwilliger 400 

Coolkidskoor 1x per week (tot 
aug) 10-15 1 docent 120 

Bingo 8 x per jaar 20 VR, 2 vrijwilligers 160 

Peuterdans 1x per week 24 kinderen 1 docent 960 

Inloopatelier  1x week 10-12 2 vrijwilligers 460 

Villa à Table  10x jaar  35-40 VR, 2 vrijwilligers 350 
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St. Maarten optocht  1x per jaar  200 - 250 VR, 4 vrijwilligers 250 

Koningsdag  1x per jaar  200 VR, 8 vrijwilligers 200 

Repair Café  1x maand  10-30 VR, 9 x vrijwilliger 300 

Lezingen/filmavonden  4-6x jaar   40 VR, 2 vrijwilligers 240 

Spelletjesavond  1x maand  10 VR 120 

Zwerfvuilclub  4 x jaar  4-8 VR, 4 vrijwilligers 32 

Nieuwjaarsborrel   1x jaar  60 VR, 2 vrijwilligers 60 

Kickboksen volwassenen  3x per week  12 docent 1350 

Vrijwilligersavond  2 x jaar 50 VR, 3 vrijwilligers 50 

Klassieke concertenmiddag 3-4 per jaar 40-45 VR, muzikanten 160 

Tai Chi/ Chi Gong 2 uur 1x  week  16 docent 832 
Ontmoeting/Muziek 
avonden  7x per jaar  50 VR, 2 vrijwilligers 350 

Cursus Griekse Mythen 1x per week 12 docent 216 

 

     4. Communicatie 
Villa Randwijck bereikt de mensen op de volgende manieren: 

• Digitale nieuwsbrieven; nieuwsbrief Villa Randwijck en nieuwsbrief ADC 
• Website Villa Randwijck 
• Flyers en posters 
• Amstelveens Nieuwsblad en regionale kranten 
• Persberichten bij bijzondere activiteiten 
• Mond tot mond reclame 
• Facebook  
• VR activiteiten in nieuwsbrieven van de scholen in de wijk 
• Samenwerking met lokale ondernemers  
• Samenwerking met Participe Amstelland en andere relevante 

professionals 

5.  Vereiste vergunningen 
Villa Randwijck is in het bezit van een horecavergunning. Daarnaast heeft 
een aantal vrijwilligers een diploma Sociale Hygiëne en EHBO.  Alle 
barmedewerkers hebben een IVA certificaat.  

6. Samenwerking andere organisaties 
Samenwerking vindt o.a. plaats met: 

- Gemeente Amstelveen 
- Ons Tweede Thuis 
- Participe Amstelland - wijkcoach  

                                      - ouderenadviseur 
                                            - aandachtsfunctionaris LHBTI 
- Wijkagent 
- Medisch Centrum Randwijck 
- Thuiszorg en aanverwante organisaties 
- RIBW 



	Villa	Randwijck	2019	

- De Kraanvogel Amsterdam 
- Buurtcentra in Amstelveen 
- Stadscoördinator COC 

 

7. Villa Randwijck in haar definitieve locatie 
Sinds september 2018 is Villa Randwijck gehuisvest in haar definitieve 
locatie. Doordat Villa Randwijck nu echt zichtbaar is in de wijk geeft dit 
een zeer positieve ontwikkeling. 
Door de meerdere ruimtes w.o. een kooklokaal en een sportruimte 
kunnen er nu meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. Men kan 
in de sportzaal bewegings- en sportgerichte activiteiten doen. De 
ontmoetingsfunctie in het Villa Café heeft een open uitstraling en is 
daardoor toegankelijk voor alle leeftijden. En alle leeftijden komen hier 
ook! 
Buurtbewoners benaderen Villa Randwijck voor het uitvoeren of 
deelnemen aan een activiteit. Door verhuur aan bewoners voorziet Villa 
Randwijck in een behoefte.  
Villa Randwijck biedt Ons Tweede Thuis (OTT) stageplekken. Een 4 tal 
cliënten werkt 1 dag in de week onder een stagebegeleider van het OTT. 
De organisatie De Zonnebloem huurt elke maand een ruimte in Villa 
Randwijck voor een ontmoetingsmiddag voor ouderen en lichamelijke 
beperkte mensen. 
Het Amstelveen Diversiteit Café is in februari 2019 van start gegaan en 
heeft een eigen nieuwsbrief. 
Onbegrensd Theater is gestart met theaterlessen voor senioren en geeft 
aansluitend aan de lessen een aantal voorstellingen voor inwoners van 
heel Amstelveen. 
Er is gestart met een kunstenaarskring met kunstenaars uit Randwijck 
met als doel meer contact tussen kunstenaars onderling en de bewoners 
van de wijk. Zij komen regelmatig bij elkaar. In 2019 hebben zij samen 
met Villa Randwijck een event georganiseerd, Villa Montmartre. Dit was 
een middag speciaal voor volwassenen waarin ze werden uitgedaagd een 
kunstzinnige activiteit te doen. De middag werd goed bezocht en wordt 
een jaarlijks terugkerend evenement. 
Er zijn veel vrijwilligers die hand en spandiensten vervullen en nieuwe 
vrijwilligers hebben zich aangemeld bij Villa Randwijck. 
Terugkijkend op 2019 is er veel ontstaan in Villa Randwijck en is zij een 
onmisbare plek in de wijk. 
 


