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1. Inleiding 

De Stichting Cultuurhuis Woudenberg is formeel opgericht op 29 februari 2012. De 

eerste jaren kenmerkten zich door het op orde krijgen van beheers- en 

dienstverleningsovereenkomsten, in praktische draaiend krijgen en houden van 

gezamenlijke activiteiten van de gebruikers en het organiseren van de financiële 

inrichting.  Hoewel het geen voorwarde is, wil de Stichting wel via jaarverslagen 

inzicht geven in activiteiten en besluiten gedurende een kalenderjaar. Over het 

kalenderjaar 2015 is voor het eerst een dergelijk verslag opgemaakt. 

 

2. Bestuurssamenstelling 

 Het kalenderjaar 2015 werd gestart met de volgende bestuurssamenstelling: 

 Voorzitter:  Rein Kreeft, namens de VVV organisatie 

 Penningmeester: Jessica Jansen - Scheerhoorn, namens de Rabobank  

    organisatie 

 Secretaris:  Job van der Mijl, namens Bibliotheken Eemland 

 Lid:   Martine Krikke, namens de Stichting Kunst & Cultuur 

 Lid:   Jan van Egdom, namens de Stichting Oud Woudenberg 

 

 Rein Kreeft heeft per 1 augustus 2015 zijn functie neergelegd. Martine Krikke heeft 

 eveneens haar werkzaamheden per 1 augustus 2015 voor de Stichting beëindigd. 

 

 Als voorzitter ter opvolging van Rein Kreeft is per 1 augustus 2015 Sietse 

 Hoogenberg benoemd. Sietse heeft zitting in het bestuur zonder organisatorische 

 binding met een van de gebruikers van het Cultuurhuis.  

 Omdat vanaf het voorjaar 2015  geen sprake meer was van een  afzonderlijke 

 VVV-organisatie, is deze niet meer rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd. 

 Verderop in het verslag zal hier dieper op worden ingegaan. 

 Ter opvolging van Martine Krikke is per 1 augustus 2015 Hanneke van der Keijl 

 benoemd. 

 

 De programmacoördinator van het Cultuurhuis, Hanneke Weijers, is adviseur van 

 het bestuur en woont uit dien hoofde de vergaderingen bij.  

 Vanuit de Gemeente Woudenberg is Marieke meeuwenoord adviseur van het 

 bestuur. Uit dien hoofde neemt zij eveneens deel aan de vergaderingen van het 

 bestuur. 
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3. Kort bestuursverslag 

Het voltallige bestuur heeft in 2015 regulier viermaal vergaderd (maart, juni, 

september en december 2015). Daarnaast is sprake geweest van twee tussentijdse 

vergaderingen in april en september. Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, 

penningmeester, secretaris) is tweemaal afzonderlijk bijeen gekomen. 

 

Besluiten zijn genomen over een aantal randvoorwaardelijke onderdelen. 

Daarnaast besluiten op het gebied van de bedrijfsvoering: 

a. beëindiging huurovereenkomst met Hip & Handgemaakt; 

b. de Stichting heeft met ingang van 1 april 2015 de verantwoordelijkheid voor de 

VVV balie overgenomen van de Vereniging VVV Vallei, die met ingang van die 

datum is opgeheven.  

 

Dat laatste besluit heeft een aantal gevolgen. Het bestuur is hiermee zelf gebruiker 

van het Cultuurhuis geworden. Met de Gemeente is een huurovereenkomst 

gesloten met betrekking tot de huur van de balie en aanpalende ruimte.  

De overname van de VVV-activiteiten heeft plaatsgevonden op verzoek van de 

Gemeente. De overname is niet geheel vlekkeloos verlopen en gedurende het 

kalenderjaar 2015 heeft het Bestuur investeringen moeten doen om de faciliteiten 

bij de balie te optimaliseren (pinapparatuur, nieuwe computerprogrammatuur).  

Het Bestuur heeft gemeend deze kosten toch te moeten maken met de bedoeling 

om daarmee de balie letterlijk en figuurlijk het middelpunt van het Cultuurhuis en 

de informatievoorziening met betrekking tot de activiteiten in het Cultuurhuis, te 

maken. 

 

4. Activiteiten 

Naast de activiteiten van de afzonderlijke partners in het Cultuurhuis, zijn er door 

de inspanningen van de programmacoördinator ook gezamenlijke activiteiten tot 

stand gebracht. Hierbij gaat het om: 

 

a.  Werkbezoek Commissaris van de Koning op 12 februari 2015 

 

b.  Open Monumentendag/Culturele Dag op 12 september 2015 

 Er is een gevarieerd programma samengesteld door onder meer de 

 Stichting Oud Woudenberg en het  Cultuurplatform in samenwerking met 

 de gemeente Woudenberg.  Het thema was kunst&ambacht. Hieronder in 

 het kort een overzicht van de activiteiten op deze dag:  

 Wandel- en fietsroute langs (verdwenen) monumenten 

 Muziekoptredens: Spoorkoor, Gemengde Noten, Poortzangers, Fidelio, 

muziekschool Woudenberg, Anita Broekema en leerlingen, Walter op 

piano, Con Amore, Laetare, Jubilate Deo , troubadour Leo de Vlieger 

 Beeldhouwers en buitenschilders St. Kunst en Cultuur 

 Toneelspel: ’t Scherm 

 Dans: Ladidans en de Werelddansers 

 Oude ambachten: presentatie oude landbouwmachines en werktuigen, 

optocht en ringsteken  landbouwtrekkers, oude  boerenambachten 

 Bestuursambacht 

 Ambacht van bouw en inrichting Woudenbergse monumenten 

 Hip & Handgemaakt markt met artikelen van creatieve Woudenbergers 

 Diverse informatieve kraampjes (SWO, Cultuurhuis, Stichting Kunst en 

Cultuur, Fidelio) 
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 Fotopuzzelwedstrijd. Van 1 - 12 september hingen in Woudenberg ruim 80 

foto’s van Woudenberg in vroeger tijden, in etalages en bij andere 

openbare plekken. Samenwerking met Oud Woudenberg en Vallei Wonen.  

 

c.  Daarnaast zijn diverse activiteiten georganiseerd door werkgroepen 

 Cultuurhuis of meerdere Cultuurhuispartners, zoals: 

 Iedere woensdagmiddag van 12.00 – 13.30 uur: Soep en broodjes tijdens 

het Lunch-Cult-Uurtje. Iedereen is welkom, kosten € 2,50 per gerecht. Het 

menu wisselt iedere week.  Met op 8 april een speciale editie vanwege het 

1 jarig bestaan van het Lunch-Cult-Uurtje. 

 Filmavonden: The Fault in Our Stars  (12 februari 2015), Ida (12 maart 2015), 

Samba (9 april 2015), The Hundred Foot Journey (21 mei 2015), De 100 

jarige man die uit het raam klom en verdween (10 september 2015), Magic 

in the Moonlight (8 oktober 2015), Still Alice (12 november 2015), La famille 

Bélier (10 december 2015). 

 Pubkwissen: op 3 maart, 7 april en 12 mei 2015 (Heuvelrugse Pubkwis). 12 

maart: film Ida. Aanvang 20.15 uur. Locatie: leescafé Cultuurhuis.  

 Bevrijdingsdag (5 mei 2015): Fietsroute door het dorp, georganiseer door de 

Oranjevereniging. Start in Cultuurhuis. Oudheidkamer geopend, VVV 

bemande de balie.  

 Voorjaarsmarkt Hip&Handgemaakt op 6 juni 2015.  

 Haantjesdag op 13 juni 2015, met boekverkoop door bibliotheek. 

Oudheidkamer geopend. 

 Dag met oude ambachten: Historische fietstocht Oud Woudenberg op 31 

oktober 2015.   

 Wintermarkt Hip&Handgemaakt op 26 november 2015 In samenwerking 

met Oud Woudenberg en VVV.  

 

d.  Vrijwilligersactiviteiten 

 6 januari: Nieuwjaarsborrel 

 9 december: kerstavond.  

 23 december: koffieochtend vrijwilligers.  

 

e.  Workshops/informatieavonden 

 29 juni: brainstormavond cultuur in Woudenberg. Bedoeld voor 

cultuurhuispartners en culturele organisaties in Woudenberg.  

 16 december: workshop pr voor evenementen. Bedoeld voor 

cultuurhuispartners en culturele organisaties in Woudenberg 

 

f.  Activiteiten in samenwerking met andere partijen 

 27 maart t/m 7 april: Expositie zwerfafval. Samenwerking met de gemeente.  

 

5. Gebruikersoverleg 

 Door de programmacoördinator worden gebruikersoverleggen belegd.  In de 

 gebruikersoverleggen worden gebouwgerelateerde (facilitaire) zaken besproken 

 en gezamenlijke activiteiten overlegd . 

 De gebouwgebonden facilitaire zaken dienen in feite niet door de 

 programmacoördinator  aangekaart/opgepakt te worden. Tot eind 2014 werd 



  

Pagina 4/4 

Onze referentie Jaarverslag 2015  

 

 

 
  

 door de Stichting facilitaire dienstverlening afgenomen van de Gemeente. In het 

 kader van de bezuinigingsdialoog heeft de Stichting deze dienstverlening eind 

 2014 beëindigd. Najaar 2015 is gestart met twee vrijwilligers die de facilitaire 

 activiteiten op zich hebben genomen. Daardoor kan de programmacoördinator 

 zich weer volledig concentreren op haar eigenlijke werkzaamheden.  

 

6. Vrijwilligers 

 De partners in het Cultuurhuis kunnen putten uit een grote groep vrijwilligers. Maar 

 ook het Cultuurhuis zelf kan niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. 

 Daarbij moet gedacht worden aan: 

 a. baliebezetting tijdens de avonduren; 

 b. facilitaire ondersteuning; 

 c. vrijwilligers bij activiteiten (lunchcultuurtje, filmhuis etc.) 

 

 

7. Openstelling 

In het verslagjaar 2015 is het Cultuurhuis met uitzondering van de zomerperiode  

(11 juli tot en met 3 augustus 2015) geopend geweest van maandag tot en met 

vrijdag van 9.00 uur tot 20.30 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. 

 

Op zondag is een nieuwe activiteit - niet onder de verantwoordelijkheid van de 

Stichting - in het Cultuurhuis gestart. "Samen op zondag".  


