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1. Inleiding 

De Stichting Cultuurhuis Woudenberg is formeel opgericht op 29 februari 2012. 
Partners zijn inmiddels op elkaar ingespeeld en structuren zijn zichtbaar geworden. 
In het jaarverslag zullen zij verder worden aangeduid als “gebruikers”. Het 
Cultuurhuis is in Woudenberg meer en meer een begrip geworden, ook bij en voor 
partijen die niet in het Cultuurhuis hun domicilie hebben. In 2019 zijn – in de ogen 
van het bestuur en de gebruikers – belangrijke stappen gezet in het proces om van 
het Cultuurhuis een bruisende plek - letterlijk en figuurlijk centraal in Woudenberg - 
te maken.  
Hoewel het geen voorwaarde is, wil de Stichting wel via jaarverslagen inzicht 
geven in activiteiten en besluiten gedurende een kalenderjaar. In het verslag zijn 
opmerkingen vanuit het gebruikersoverleg opgenomen naar aanleiding van 
activiteiten. 
 

2. Bestuurssamenstelling 
 Het kalenderjaar 2019 werd gestart met de volgende bestuurssamenstelling: 
 Voorzitter:  Sietse Hoogenberg 
 Penningmeester: Jessica Jansen - Scheerhoorn, namens de    
    Rabobankorganisatie 
 Secretaris:  Job van der Mijl, namens Bibliotheken Eemland 
 Lid:   Wils van der Steen, namens de Stichting Kunst & Cultuur  

   Woudenberg 
 Lid:   Dick Veldhuizen, namens de Stichting Oud Woudenberg 

Gedurende het gehele kalenderjaar 2019 is daardoor aan het bestuur 
overeenkomstig de statuten invulling gegeven. 

 
Ina Muller treedt op als programmacoördinator. Zij is niet in dienst van de Stichting, 
maar wordt via de Gemeente Woudenberg ingehuurd. Zij is in formele zin adviseur 
van het bestuur en woont uit dien hoofde de vergaderingen bij.  
Daarnaast is vanuit de Gemeente Woudenberg Marieke Meeuwenoord adviseur 
van het bestuur. Uit dien hoofde neemt zij eveneens deel aan de vergaderingen 
van het bestuur. Lopende 2019 is haar positie – omdat zij binnen de Gemeente 
een andere functie is gaan vervullen – overgenomen door Antoine Brandenburg. 
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3. Kort bestuursverslag 

Het voltallige bestuur heeft in 2019 regulier viermaal vergaderd (maart, juni, 
september en december 2019). Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester, 
secretaris) is tweemaal afzonderlijk bijeengekomen. 
 
Besluiten zijn genomen over de jaarrekening 2018, de begroting 2019, de huisregels 
en het privacybeleid inclusief cameratoezicht. Ook is in samenwerking met een 
externe partij een veiligheidsbeleid geformuleerd, inclusief bijbehorende 
protocollen. 
 
De gesprekken over de visie en de missie die in 2018 zijn gestart, zijn in 2019 
voortgezet en hebben geleid tot twee duidelijk zichtbare zaken: 
a. opening van het Huiskamercafé 
b. een intensieve programmering. 
 
“Ik geniet als ik binnenkom. Ben trots op Visie & Missie van de Stichting, 
voortuitkijken op actieve rollen. Meer activiteiten, regels aanscherpen, nieuw 
veiligheidsplan. “ 
 
 
 

4. Structuur 
Bij de start van Het Cultuurhuis werd ervan uitgegaan dat een stichtingsbestuur, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de vaste gebruikers zorg zou dragen voor 
de programmering en de verhuur. De Stichting zou zelf geen personeel in dienst 
kunnen hebben en ook niet de rol van directe uitvoeder vervullen. Door diverse 
ontwikkelingen is dat laatste niet houdbaar gebleken. In een eerder stadium heeft 
de Stichting zelf de verantwoordelijkheid van de voormalige VVV op zich 
genomen. Het informatiepunt (nog wel met het landelijke bekende VVV-logo) is 
integraal onderdeel geworden van het Cultuurhuis. Eerder was ook al het dagelijks 
beheer (aanspreekpunt voor leveranciers, schakelpunt met de Gemeente voor 
onderhoudszaken et cetera) onder regie van het Bestuur gekomen. Door de start 
van het lunch-cult-uurtje en de verdere uitbouw daarvan in het verslagjaar 2019 
naar een huiskamercafé, is de verantwoordelijkheid voor die activiteiten ook bij 
het Bestuur komen te liggen.  
 
Daarmee is het Bestuur meer en meer van een Bestuur op afstand gewijzigd in een 
“ondernemersbestuur”. Dat vraagt veel van het bestuur (maar ook van de 
medewerkers die de werkzaamheden feitelijk verrichten).  
 
De bestuursleden – met name ook de leden van het Dagelijks Bestuur - verrichten 
onder andere door de vele ambities veel extra werk. Naast het gebouwbeheer en 
coördinatie van de infobalie is door hun inzet en medewerking het Huiskamercafé 
opgezet.  
De programmacoördinator heeft van 1 mei t/m december 6 extra uur per week 
uitbetaald gekregen om de nieuwe programma`s en lopende activiteiten te 
coördineren. In 2019 is voor de komende jaren een structurele uitbreiding 
vastgesteld van 8 naar 12 uur per week. 
Het gebouwbeheer, het Huiskamercafé, de Informatiebalie en de activiteiten 
vraagt veel inzet van de vrijwilligers in het Cultuurhuis. Beheerders, 
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+++++baliemedewerkers en vrijwilligers uit de werkgroepen worden steeds vaker 
ingezet om alle activiteiten goed te laten verlopen.  
 

 
 
 

a. Informatiebalie 
Bij de start van het Cultuurhuis was nog sprake van een VVV-organisatie. De VVV 
was ook een van de gebruikers/partners in het Cultuurhuis. De structuur van de 
VVV-organisatie is gewijzigd en dit heeft een aantal jaren geleden geleid tot de 
formele opheffing van de VVV. Een informatiepunt werd echter wel noodzakelijk 
geacht. De organisatie van het informatiepunt is onder verantwoordelijkheid van 
het Bestuur komen te vallen. 
Bij het informatiepunt kunnen inwoners van Woudenberg, maar ook anderen 
informatie vragen over toeristische en culturele activiteiten in de directe regio. Er 
vindt verkoop van VVV-bonnen plaats en van regionale kaarten, wandelingen en 
routes. 
Meer en meer is te merken dat dergelijke informatie via internet wordt opgezocht, 
waardoor de aanloop voor deze activiteiten afneemt.  
De informatiebalie geldt ook als verkooppunt voor zwemabonnementen voor 
ouderen, voor de reservering van films in het filmhuis, als betaalpunt voor 
producten van Hip & Handgemaakt en als informatiepunt voor activiteiten die in 
het Cultuurhuis zelf plaatsvinden. De informatiebalie wordt bemenst door 
vrijwilligers die worden aangestuurd door de baliecoördinator. 
 

“De balie is een leuke plek om te werken, het is wisselend qua werkzaamheden. 
Hoop dat de eilandjes nog meer samensmelten, iets meer communicatie, meer 
betrokkenheid bij elkaar. “ 
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 b. Huiskamercafé 

Met een relatief beperkt budget is het voormalige leescafé van de Beep 
getransformeerd in een “huiskamersetting”. Er is geïnvesteerd in een goede 
koffiemachine en door schenkingen is een betere keukeninrichting mogelijk 
geworden. De baliecoördinator is als horecacoördinator de spin in het web voor 
de aansturing van de huiskamer. Daarbij wordt zij terzijde gestaan door cliënten 
van Reinaerde. 
 
Het Huiskamercafé, gesitueerd op de begane grond, is op dinsdag, donderdag en 
vrijdag geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.  Met medewerking van cliënten van 
Reinaerde worden op die dagen lichte horeca activiteiten zoals het verkopen van 
koffie met gebak, een lunch in de vorm van een kop soep en belegde broodjes 
gerealiseerd. Het lunch-cult-uurtje op woensdag is geïntegreerd in de 
bedrijfsvoering van het Huiskamercafé. 
Daarnaast fungeert het Huiskamercafé als ontmoetingsplek en is in de intensieve 
programmering ruimte voor culturele en maatschappelijke activiteiten.  
 
“Het Huiskamercafé loopt “smooth”, de medewerkers van Reinaerde hebben het 
erg naar hun zin. We kunnen nog meer samenwerken met de overige gebruikers. 
Denk aan ons!”  

 

c. Huiskamerprogrammering  
Ter uitwerking van de nieuwe visie/missie is een programmaraad aan de slag 
gegaan bestaande uit vertegenwoordigers van Oud Woudenberg, de Bibliotheek, 
Kunst en Cultuur Woudenberg, de programmacoördinator en cultuurambtenaar 
van de Gemeente. Met als doel het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen 
aan de realisatie van de visie. Gekozen is voor een aantal series die op structurele 
basis in het Huiskamercafé plaats gaan vinden. Deze nieuwe programmaseries 
zorgen voor herkenbaarheid bij bezoekers en een mooie kapstok om aandacht te 
besteden aan verschillende onderwerpen of thema`s. Vanaf april 2019 zijn de 
volgende series of activiteiten gestart: Cultuurcafé, Historisch Kijkcafé, Alles Kidz 
kinderserie, Pubquiz, Voedsel voor de Geest, Op de koffie bij..., Wombargs Open 
podium, Ladies Night. 
Er worden linken gelegd met wat speelt in Woudenberg. Bijvoorbeeld door lokale 
gasten uit te nodigen voor Op de Koffie bij… , lokale of regionale sprekers te 
programmeren voor het Cultuurcafé, en ondernemers of bedrijfjes aan huis een 
plek te geven op de Ladies Night. Het Historisch kijkcafé gaat over Woudenbergse 
historische zaken. Waar mogelijk worden de series gekoppeld aan projecten zoals 
bijvoorbeeld Wauw!denberg, om budgetten te bundelen en het bereik te 
vergroten.  
 
d, Communicatie 
Er is voor het eerst een programmafolder samengesteld met de activiteiten die in 
het Huiskamercafé plaatsvinden, aangevuld met structurele activiteiten van de 
gebruikers. De Huiskamerfolder komt 2 keer per jaar uit. De najaarsfolder 2019 is 
éénmalig huis-aan-huis verspreid om het Huiskamercafé en de nieuwe 
programma`s meer bekendheid te geven in Woudenberg.  
De krant De Woudenberger heeft regelmatig aandacht besteed aan de start van 
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het Huiskamercafé en de programma`s door interviews/artikelen en het plaatsen 
van aangeleverde persberichten en foto`s. De Facebookpagina Cultuurhuis 
Woudenberg wordt vaker en breder ingezet en begint een groter bereik te krijgen. 
De aankondigingen op de digiborden bij de invalswegen informeren de 
Woudenbergers en dienen als extra attentie of geheugensteun. Op de website is 
in de agenda uitgebreide informatie over de activiteiten te vinden. De Rabobank 
heeft een wervend artikel geplaatst in het vernieuwde ledenmagazine en in de 
cursusbrochure van KCW is een Cultuurhuispagina geplaatst.    
En niet te vergeten …de gebruikers zetten allemaal hun eigen netwerken en 
kanalen in om de programma`s onder de aandacht te brengen.    
 
“Ik ben trots op de folder, het Huiskamercafé en meer reuring, met als hoogtepunt 
WAUWdenberg week” 
       
 
e. Resultaten nieuwe Huiskamerprogrammering 
De opkomst van bezoekers/deelnemers was wisselend en soms ruim boven 
verwachting. Het Historisch Kijkcafé is zeer goedbezocht, met zelfs een maximum 
van 91 bezoekers. De workshops in de kinderserie Alles Kidz zijn regelmatig 
volgeboekt. De Huiskamerquizen hadden beide keren 10 teams, die met een 
gezonde onderlinge strijd voor een open gezellige sfeer zorgden. De 2 geplande 
Open Podium avonden, 1 voor jongeren en de 2e voor volwassen hadden te 
weinig aanmeldingen om door te gaan. De 2e Voedsel voor de Geest, die 
gekoppeld was aan WAUW!denberg had gelukkig voldoende deelnemers voor 
goede gesprekken en ontmoetingen tijdens een driegangenmaaltijd. Op de koffie 
bij is wisselend bezocht, met als positieve uitschieter Op de koffie bij de imkers. De 
1e editie van de Ladies Night had 17 deelnemende stands en een goed aantal 
bezoekers. De Huiskamerhap en Multiculti-hap is in plaats van maandelijks, maar 
één keer geweest door te weinig reserveringen.  
Al met al zijn we erg tevreden over de belangstelling voor de nieuwe 
programmaseries.  
De 21 nieuwe activiteiten in het kader van de Huiskamerprogrammering hebben 
ruim 600 extra bezoekers opgeleverd. 
 
“Ben trots op de vele bezoekers die naar het Historische kijkcafé kwamen. 90!! Het 
is leuk, goed, gezellig. 
 
f. Verhuur 
Het Cultuurhuis is steeds vaker de geschikte locatie voor activiteiten van externe 
partijen en lokale organisaties. Naast huurders, die tevreden zijn over de 
dienstverlening en regelmatig terugkomen, weten ook nieuwe huurders het 
Cultuurhuis te vinden. Hiermee verwelkomt het Cultuurhuis andere en nieuwe 
bezoekers die ook in aanraking komen met de diensten, producten en activiteiten 
die het Cultuurhuis als geheel biedt. Ontwikkelingen in 2019 zijn:  
- De verhuurmogelijkheid van de Voorkamer (voorheen Hip & 
 Handgemaakt) voor vergaderingen, werkplek of kleine activiteiten. De 
 Voorkamer is flexibel en per half uur te huur.   
- Dit jaar werd duidelijk dat de Stichting toch BTW moet heffen over de 
 huurbedragen. Een aantal niet btw-plichtige huurders zijn hiermee duurder 
 uit.  
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- Huurders kunnen catering bestellen via het Huiskamercafé.  
- Koffie/thee is niet meer inbegrepen bij de huurprijs, zoals voorheen was.  
- Ondanks minder beschikbaarheid overdag van het Huiskamercafé, is het 
 aantal verhuringen gegroeid.    
In 2019 waren er in totaal 156 verhuringen, 44 incidentele en 112 structurele 
verhuringen. (129 verhuringen in 2018).   
 

5. Visie en missie 
In 2018 is gestart met een serie bijeenkomsten over de visie en de missie. Dat heeft 
geleid tot de volgende visie omschrijving: 
 

In 2020 is het cultuurhuis de levendige huiskamer voor culturele en 
maatschappelijke ontmoeting in Woudenberg. 
 

Het jaarverslag 2018 eindigde met de constatering dat de op stapel staande 
activiteiten en ontwikkelingen in 2019 vertrouwen geven voor het reilen en zeilen in 
het Cultuurhuis. 
In 2019 hebben de werkgroep “horeca” en de werkgroep “programmering” hun 
werkzaamheden laten uitmonden in de start van het Huiskamercafé in het 
voorjaar van 2019 inclusief een uitgebreid programma-aanbod (de 
huiskamerprogrammering). 
 

6. Activiteiten 
De afzonderlijke partners (gebruikers) verzorgen allemaal hun eigen activiteiten 
binnen het Cultuurhuis. Het gaat hierbij om: 

 Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg 
 Bibliotheek Eemland, locatie Woudenberg 
 Stichting Oud Woudenberg 
 Informatiebalie/Regionaal Bureau voor Toerisme 
 Rabobank 

 
Extra gebruikers van de vergaderruimte zijn:  

 Jeugd-Punt 
 Vluchtelingenwerk  

 
Naast de activiteiten van de afzonderlijke gebruikers in het Cultuurhuis, zijn er 124 
activiteiten tot stand gebracht. Dit betreft Huiskamerprogramma`s, activiteiten van 
projecten, de werkgroepen en overige gezamenlijke activiteiten. Er zijn 156 
verhuringen geweest in 2019. In totaal zijn er 280 activiteiten gerealiseerd.   
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Activiteiten met een speciaal karakter/ Projecten waarbij gebruikers direct of 
indirect zijn betrokken 
 
Openingsweek  
Vol trots hebben de gebruikers van het Cultuurhuis van 3 t/m 7 september negen 
activiteiten georganiseerd ter opening van het Huiskamercafé en als start van het 
nieuwe seizoen. Activiteiten voor jong en ouder, zoals Open dag Huiskamercafé, 
Open Avond, Lunch-Cult-uurtje, Fifa & Pizza en Op de koffie bij…. Ook startte het 
Trefpunt van de Kleine Schans in die week.      
Bezoekers: 175 exclusief de Huiskamercafébezoekers.     
 
WAUW!denberg 
Van 7 t/m 12 oktober 2019 heeft, in aansluiting op de landelijke Dag van de 
duurzaamheid, de 4e editie van WAUW!denberg plaatsgevonden. Het doel van 
WAUW!denberg is bewustwording creëren over duurzaamheidsthema`s. Deze keer 
was het thema ‘Biodiversiteit en Voedsel’.  
Een team, bestaande uit Stichting Duurzaam Woudenberg, de Gemeente, 
Bibliotheek Eemland en het Cultuurhuis, heeft een breed en laagdrempelig 
programma samengesteld met zeven verschillende activiteiten voor verschillende 
doelgroepen. Er is een link gelegd met de nieuwe series die in het kader van de 
Huiskamerprogrammering zijn opgezet. Er is deze editie extra aandacht besteed 
aan het aantrekken van goede sprekers, publiciteit en PR. Door een krap budget 
moesten we concessies doen. Niettemin was het een geslaagde week met een 
veel grotere opkomst dan verwacht en veel enthousiasme vanuit diverse hoeken, 
naast aanwezigheid van een vertegenwoordiging van gemeente en/of politiek. Er 
is ook een filmpje gemaakt met een impressie van de hele week. Via deze link is dit 
te bekijken:  https://youtu.be/7DXzPhV1qis 
Bezoekers: 192.  
 
Nieuwe inwonersavond  
In samenwerking met de Gemeente organiseert het Cultuurhuis één of twee keer 
per jaar een avond voor de nieuwe inwoners van Woudenberg. Op vrijdag 8 
november 2019 maakten 60 nieuwe inwoners kennis met de wethouders, de 
burgemeester en met verschillende organisaties, activiteiten en diensten in het 
Cultuurhuis. Uit de evaluaties blijkt elke keer dat dit initiatief erg gewaardeerd 



  

Pagina 8/9 
Onze referentie Jaarverslag 2019 

 

 

8 

wordt. Bezoekers: 60  
 
Week tegen Geweld  
Op initiatief van de Gemeente is, van 25 t/m 29 november 2019, aandacht 
gevraagd voor verschillende facetten van huiselijk geweld. Een programma voor 
specifieke doelgroepen rond een beladen onderwerp dat met zorg samengesteld 
is onder andere met advies van Veilig thuis. Het Cultuurhuis heeft de expositie 
`Kracht tegen geweld` een week lang gefaciliteerd.  
 
Activiteiten door werkgroepen  

 Lunch-Cult-Uurtje  
Iedere woensdagmiddag is er van 12.00 – 13.30 uur een lunch met soep en 
broodjes. Het Lunch-Cult-Uurtje wordt georganiseerd door het 
Huiskamercafé in samenwerking met Reinaerde. Mensen kunnen een 
eigen tafel kiezen maar ook aanschuiven aan een grote tafel om anderen 
te ontmoeten.   
 

 Filmhuis Woudenberg 
Iedere tweede donderdag van de maand is er filmavond met een actuele 
film.  Het filmhuis wordt georganiseerd door een werkgroep van 5 
gedreven en betrokken vrijwilligers. Nieuw dit jaar was in december de 
vertoning van 2 films op één avond, met tussendoor een hapje en drankje. 
Er waren in 2019 3 uitverkochte filmavonden en 2 bijna uitverkochte. Dit 
resulteerde tezamen in 9 filmavonden met in totaal 379 bezoekers.  (2018: 
11 films, 302 bezoekers). Het filmhuis draaide dit jaar voor het eerst 
kostendekkend.   

Hip & Handgemaakt 
 Iedere maand is er een nieuw aanbod van zelfgemaakte spullen door 

creatieve makers uit Woudenberg. Het winkeltje is naar de hal verplaatst. 
Hierdoor zijn de producten beter zichtbaar en dat heeft ook direct effect 
op de verkoop. 
Hip & Handgemaakt heeft nog vaker dan voorheen meegedaan aan 
verschillende Cultuurhuis activiteiten zoals o.a. bij filmhuisavonden, de 
Ladies Night, Alles Kidz, DES-Zomermarkt. Op vrijdag 22 november 2019 was 
de Decembermarkt, die goed bezocht is. Dit samen heeft voor een hogere 
omzet in 2019 gezorgd in vergelijking tot 2018.   

“De positie van Hip & Handgemaakt is veel beter, de omzet stijgt. Het gaat 
steeds beter lopen. Kerstmarkt was een hoogtepunt. Het benaderen van 
externe partijen werkt.” 
 

 
Activiteiten in samenwerking met externen   
Het Cultuurhuis is voor een aantal partijen kosteloos beschikbaar gesteld. Het 
Cultuurhuis voorziet daarmee in een behoefte om dorpsactiviteiten of 
vrijwilligersorganisaties in het dorp te ondersteunen. Het gaat daarbij om 16 
activiteiten.  
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Gebruikers- en Vrijwilligersactiviteiten 
Deze activiteiten zijn ter bevordering van de onderlinge samenwerking en om de 
waardering te uiten voor ieders bijdrage aan het succesvol maken van het 
Cultuurhuis.  
Nieuw zijn de inspiratiebijeenkomsten die door de gebruikers zelf georganiseerd 
worden voor verbinding, verdieping of inspiratie.    
-  Inspiratiebijeenkomst: Workshop effectieve communicatie voor alle 
 gebruikers.   
-  Housewarming Huiskamercafé en openingsweek seizoen. 
- Inspiratiebijeenkomst voor gebruikers door Vluchtelingenwerk en Stichting 
 Cultuurhuis.   
-  Kerstversieren Huiskamer.  
-  Vrijwilligersbijeenkomst/kerstpakket   
 
 
Financiering activiteiten en projecten  
De activiteiten in 2019 zijn financieel mede mogelijk gemaakt door inzet van 
diverse budgetten:  
- Voor de Huiskamerprogrammering is door de Gemeente een budget van 
 ruim € 2800,- beschikbaar gesteld. Daarnaast hebben gebruikers kosten zelf 
 betaald of geen kosten in rekening gebracht.       
- De programmakosten van WAUW!denberg zijn bekostigd uit het 
 cultuurbudget, duurzaamheidsbudget van de Gemeente, een aanzienlijke 
 bijdrage van Duurzaam Woudenberg en de Bibliotheek. Voor 
 organisatie/programmering heeft de Gemeente 33 uur extra ingezet t.b.v. 
 de programmacoördinator.  
 

7. Conclusies en vooruitblik 
Terugkijkend is 2019 een jaar geweest met veel ambities en groei. Er is een groot 
beroep gedaan op alle betrokkenen van het Cultuurhuis. De grens van wat 
wenselijk en haalbaar is, lijkt bereikt. Door de vele vrijwilligers waar het Cultuurhuis 
op vaart is het Cultuurhuis kwetsbaar als organisatie. Om iedereen betrokken en 
tevreden te houden en de kwaliteit te behouden, willen we in 2020 niet meer 
groeien, maar consolideren.  
 

“Wij zijn blij onderdeel te mogen zijn van het Cultuurhuis, mooi hoe het leeft. Volgt 
ook de informatie op Social Media. We kunnen nog meer verbinding zoeken met 
elkaar en iets meer structuur aanbrengen.”  
 


