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Activiteitenverslag Villa Randwijck 2020 
	

1. Doelstelling van Villa Randwijck 
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. Met onder andere de focus op de volgende doelgroepen: 

• bewoners met een beperking 
• senioren 
• jongeren 
• buurtondernemers  
• LHBTI gemeenschap 
• mensen die geconfronteerd zijn met de ziekte kanker (via de 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 bijvoorbeeld het 

Amstelveen Diversiteit Café voor de LHBTI gemeenschap 
• verhuur van de ruimte voor activiteiten, vergaderingen en dergelijke aan 

ondernemers en buurtbewoners 
• diensten en signaleringsfuncties: 

- Inloophuis Amstelveen; voor mensen die worden geconfronteerd met   
kanker 
- Amstelveen Diversiteit Café 
- 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 Clevepark 10, Amstelveen 
 

 3. Villa Randwijck 2019-2020 
 

Sinds september 2018 is buurtcentrum Villa Randwijck gehuisvest in het voormalige 
schoolgebouw. Na een rustige opstartperiode werd Villa Randwijck duidelijk een plek 
voor de buurt waar jong en oud graag vertoeft.  
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Villa Randwijck werd in het begin van 2020 steeds drukker bezocht. Naast de 
vele bezoekers van alle leeftijden in het café waren ook veel activiteiten 
volgeboekt. Buurtbewoners kwamen met nieuwe ideeën voor activiteiten en/of 
melden zich aan als vrijwilliger en/of namen bewoners mee naar het café. 
Veel vrijwilligers vervullen hand en spandiensten, zo wordt de bemensing 
achter de bar geheel ingevuld door vrijwilligers. 
 
En toen kwam de COVID-pandemie en lag alles stil.  
 
Gevolgen van COVID-19 
Na 3 maanden dicht te zijn geweest kwam de loop naar Villa Randwijck er al 
snel weer in. Tot de aangescherpte maatregelen op 13 oktober weer opnieuw 
zorgden voor een stagnatie. 
Ook de samenwerking met het OTT moest om deze redenen worden 
stilgelegd evenals de ontmoetingsmiddagen van de organisatie De 
Zonnebloem.  
Activiteiten als Villa à Table, muziekavonden, het ADC en de buurtborrel 
werden door deze maatregelen afgelast. Verhuur kwam stil te liggen. Zie 
overzicht van de activiteiten. 
 
Werkplekken 
Tijdens de eerste lockdown in maart heeft Villa Randwijck werkplekken 
gecreëerd voor thuiswerkers die hier dankbaar gebruik van maakten. Vanaf 
half oktober is dit weer gerealiseerd. 
 
Foodtrucks 
Tevens zijn er in deze periode vergunningen aangevraagd om foodtrucks te 
mogen uitnodigen op het plein voor Villa Randwijck. Dit initiatief was 
geïnitieerd door een buurtbewoner en werd overgenomen door het beheer van 
Villa Randwijck en was een groot succes. Deze vergunningen konden alleen 
worden verleend in verband met de COVID-19 crisis. De buurt vraagt nog 
steeds om deze foodtrucks. Het gaf een enorm saamhorigheidsgevoel en was 
zeer goed georganiseerd.  
 

4.  Activiteiten 2020 
	
Dit jaar moest Villa Randwijck haar activiteiten vanaf half maart en half oktober 2020 
drastisch inperken vanwege de COVID-19 pandemie. Er zijn wel enkele nieuwe 
activiteiten gestart juist vanwege deze epidemie. Denk hierbij aan het organiseren 
van foodtrucks en het beschikbaar stellen van werkruimte voor bewoners die door de 
crisis thuis moesten werken. 
In het activiteitenoverzicht worden dit jaar de aantallen van de bezoekers niet 
expliciet genoemd vanwege bovenstaande redenen. 
 
Na de zomer werden alle activiteiten uitgevoerd volgens de richtlijnen van de 
overheid. De meeste activiteiten konden weer vanaf oktober 2020 doorgang vinden 
met in achtneming van de COVID-19 maatregelen met het gevolg dat het aantal 
bezoekers beperkt moest worden. 
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Verklaring 
tijdelijke stop = stop i.v.m. corona maatregelen in maart 
afgelast = vervallen i.v.m. corona maatregelen 
 
 

Activiteiten 2020 Frequentie 
Aantal 
deeln. per 
keer 

Gerund door 
Totaal 

/jaar 

Kinderdisco  3 x jaar   80 8 vrijwilligers vervallen 

Gentle Yoga  1x week  12 1 docente tijdelijke stop 
Hatha yoga  1x per week  10-11 1 docente tijdelijke stop 

Yoga voor senioren  1x week  12  1 docent tijdelijke stop 
 

     
Buurtborrel  1x maand 25 VR vervallen 

Buurtcafé  5 x week 35-150 VR & 12 vrijwilligers beperkt open 
en vervallen 

Eenmalige activiteiten 
Burendag, openlucht bios 5-10 per jaar 100 10-20 vrijwilligers Aangepast en 

vervallen 

Inloophuis Amstelveen  2 x maand  10-20 5 vrijwilligers 
beperkt open 
en tijdelijke 
stop 

Judo 1x per week  16 2 docenten tijdelijke stop 

Curiosamarkt 1 x per 3 
maanden 

10-12 
kramen 

1 x VR, 1 x 
vrijwilliger  afgelast 

Italiaanse les 2 x per week  4-8  1 docent tijdelijke stop 

Yin Yoga 1x per week 5-10 1 docent tijdelijke stop 

Vinyasa yoga 1 x per week 6-7 1 docent  tijdelijke stop 

Yoga (nieuw vanaf sept) 1 x per week 12-13 1 docent  tijdelijke stop 

Kickboksen voor kinderen 1x per week 15 1 docent tijdelijke stop 
en vervallen 

Pilates (uitgebreid vanaf 
okt) 3 x per week 24-30 1 docent tijdelijke stop  

Bodyshape (nieuw vanaf 
sept) 1 x weken 10-12 1 docent tijdelijke stop 

Streetdance voor kinderen 1 x per week 40 1 docent tijdelijke stop 

Huiswerktafel voor 
jongeren 12 t/m 17 2  x per week 0-10 1 vrijwilliger  afgelast 

Diversiteits café - ADC 1x per maand 20-30 4 vrijwilligers tijdelijke stop 

Schrijfcafé 1x per maand  10 1 vrijwilliger tijdelijke stop 

Pubkwis 1x per maand 40  1 beheerder, 1 
vrijwilliger tijdelijke stop 

Middag voor 
Leesliefhebbers  1x per week 10-12 1 vrijwilliger 

kwetsbare 
groep, max. 10 
mensen 

Bingo 1 x per maand 20 2 vrijwilligers tijdelijke stop 
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Peuterdans 1x per week 24 
kinderen 1 docent tijdelijke stop 

Inloopatelier  1x week 10-12 2 vrijwilligers tijdelijke stop 

Villa à Table  10 x jaar  35-40 VR, 2 vrijwilligers tijdelijke stop 
St. Maarten optocht  1x per jaar  200 - 250  VR, 4 vrijwilligers afgelast 
Koningsdag  1x per jaar  200  VR, 8 vrijwilligers afgelast 

Repair Café  1x maand  10-30 9 x vrijwilliger tijdelijke stop 

Lezingen/filmavonden  4-6x jaar   40  VR, 2 vrijwilligers tijdelijke stop 
Spelletjesavond  1x maand  10  VR tijdelijke stop 
Zwerfvuil ruimen  2-3 x jaar  20  4 vrijwilligers tijdelijke stop 
Nieuwjaarsborrel   1 x jaar  60  VR, 2 vrijwilligers afgelast 
Kickboksen volwassenen  3 x per week  12  docent tijdelijke stop 

Vrijwilligersavond  2 x jaar 50  VR, 3 vrijwilligers afgelast 

Spreekuur wijkcoach 1x week  0-2  Participe tijdelijke stop 

Tai Chi/ Chi Gong 2 uur 1x  week  16  docent              
tijdelijke stop 

Ontmoeting/Muziek 
avonden/middagen  2x maand 25-40  1 VR/ 2 vrijwilligers afgelast 

Griekse Mythen/ Latijnse 
les 2x per week 12 docent tijdelijke stop 

Kerstsamenzang 1 x per jaar 50-60 10 vrijwilligers afgelast 
Breimiddag 1 x per week 10-12 1 vrijwilliger tijdelijke stop 
Kunstmarkt (Villa 
Montmartre) 1 x per jaar  onbekend 25  kunstenaars afgelast 

 

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

• Digitale nieuwsbrieven; nieuwsbrief Villa Randwijck en nieuwsbrief ADC 
• Website Villa Randwijck 
• Flyers en posters 
• publicatie in 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 

7.  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. Voor verschillende activiteiten 
worden extra vergunningen aangevraagd, zoals een vergunning voor 
Koningsdag, buitenbioscoop. 

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

- Gemeente Amstelveen 
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- Ons Tweede Thuis 
Door de pandemie en mogelijk besmettingsgevaar is deze samenwerking 
tijdelijk stilgelegd. 

- Participe Amstelland - wijkcoach  
                                  - ouderenadviseur 

                                        - aandachtsfunctionaris LHBTI 
- Wijkagent 
- Medisch Centrum Randwijck 
- Thuiszorg en aanverwante organisaties 
- RIBW 
- De Kraanvogel Amsterdam 
- Buurtcentra in Amstelveen 
- Stadscoördinator COC 

 


