
JAARVERSLAG STICHTING ‘HET BOELHUYS’ 2020 

Algemeen 

Het zal niet verbazen dat ook voor stichting ‘Het Boelhuys’ het jaar 2020 grotendeels in het teken van 

de Corona-pandemie heeft gestaan. In het voorjaar en aan het einde van het jaar moesten we beide 

winkels sluiten.  

 

Winkels 

Voor en tijdens de eerste lockdown hebben we de winkel aan de Spoorstraat verhuisd, omdat het 

pand dat we gebruikten op de nominatie stond om gesloopt te worden. We maken nu gebruik van 

een prachtig winkelpand eveneens aan de Spoorstraat. Dit pand huren we van Woningstichting Den 

Helder. Een voordeel van dit pand is dat we alle koopwaar gelijkvloers kunnen aanbieden. 

Aan de Bijlweg hebben we goed door kunnen werken en ook de rommelmarkten konden doorgang 

vinden. 

 

Vrijwilligers 

Als bestuur zijn we blij dat de vrijwilligers ons trouw zijn gebleven. We hebben in 2020 weliswaar 

afscheid genomen van een aantal trouwe vrijwilligers de activiteiten hebben daar niet onder te lijden 

gehad. 

Alle vrijwilligers hebben voor de zomervakanties een slagersbon gekregen als dank voor hun 

werkzaamheden en voor de Kerst konden we onze dank tot uiting brengen met een kerstpakket. 

 

Samenstelling bestuur 

In 2020 hebben we afscheid genomen van de zittende voorzitter en penningmeester. In deze bestuur 

vacatures hebben we kunnen voorzien in de personen van Leendert van Dam als voorzitter en Sander 

Schenk als penningmeester. 

 

Vergaderingen 

Twee keer heeft het bestuur vergaderd met de vrijwilligers werkzaam in de winkels. Doel van deze 

vergaderingen was in de eerste plaats de regels rondom Corona met elkaar door te nemen en ook 

om het contact tussen bestuur en vrijwilligers te onderhouden. 

Het bestuur heeft een aantal keren vergaderd. Met het bestuur van stichting Present Den Helder en 

Texel hebben we een aantal keren samen vergaderd. Er is een aanzet gedaan om de 

samenwerkingsrelatie tegen het licht te houden. In 2021 hopen we daar nieuwe afspraken over te 

maken. 

 

Verslag vastgesteld in de bestuursvergadering  van 10 februari 2021. 

 


