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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 zin draaiend krijgen en houden van 

gezamenlijke activiteiten van de gebruikers en het organiseren van de financiële 

inrichting.  Hoewel het geen voorwaarde 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 2016 werd gestart met de volgende bestuurssamenstelling: 

 Voorzitter:  Sietse Hoogenberg 

 Penningmeester: Jessica Jansen - Scheerhoorn, namens de Rabobank  

    organisatie 

 Secretaris:  Job van der Mijl, namens Bibliotheken Eemland 

 Lid:   Hanneke van der Keijl namens de Stichting Kunst & Cultuur 

 Lid:   Jan van Egdom, namens de Stichting Oud Woudenberg 

 

In het kalenderjaar 2016 heeft de programmacoördinator, Hanneke Weijers, 

afscheid genomen. Via een wervingsprocedure is Ina Muller aangetrokken als 

haar opvolgster. Formeel kan de Stichting geen werkgever zijn. Ina Muller is in 

dienst van de bibliotheekorganisatie ZOUT en wordt vandaaruit naar de gemeente 

Woudenberg gedetacheerd. Vanaf 1 januari 2017 zal dit wijzigen en is sprake van 

een payroll constructie bij de Gemeente Woudenberg. 

De programmacoördinator 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. 

 

. Kort bestuursverslag 

Het voltallige bestuur heeft in 2016 regulier viermaal vergaderd (maart, juni, 

september en december 2016). Daarnaast is sprake geweest van twee tussentijdse 

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

penningmeester, secretaris) is tweemaal afzonderlijk bijeen gekomen. 
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Besluiten zijn genomen over een aantal randvoorwaardelijke onderdelen. 

Daarnaast besluiten op het gebied van de bedrijfsvoering met betrekking tot het 

gebruik van algemene ruimten.  

 

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.  Activiteiten door werkgroepen  

 Lunch-Cult-Uurtje  

Iedere woensdagmiddag is er van 12.00 – 13.30 uur een gezellige lunch 

met soep en broodjes voor iedereen in Woudenberg. Het menu wisselt 

iedere week. Organisatie door Reinaerde met diverse vrijwilligers.  

Met Pasen, de laatste voor de zomervakantie en vlak voor Kerst is er een 

speciale editie geweest waarbij 25 bezoekers een uitgebreide thema-lunch 

konden nuttigen.  

 

 Filmhuis Woudenberg 

Iedere tweede donderdag van de maand is er filmavond met de actuele 

cult film. Aanvang 20.15 uur in het Leescafé van het Cultuurhuis. Toegang € 

6,00 inclusief koffie/thee/fris/lekkers.  

Overzicht van vertoonde films in 2016 met bezoekersaantallen:  

- 14 januari: film In Grazia Di Dio (22 bezoekers);  

- 11 februari: film Bon Dieu (46 bezoekers);  

- 10 maart: film Danny Collins (15 bezoekers);  

- 14 april: film Man Up (23 bezoekers);  

- 12 mei: The Dark Horse (7 bezoekers);  

- 9 juni: Problemski Hotel (15 bezoekers);  

- 8 september: Brooklyn (19 bezoekers);  

- 13 oktober: Monsieur Chocolat (31 bezoekers);  

- 10 november: The Help (26 bezoekers);  

- 8 december: Een man die Ove heet (21 bezoekers).  

 

In 2016 zijn er naast de maandelijkse film, extra filmavonden geweest: 

- 18 augustus: Nieuw! Jeugdfilm The Good Dinosaur in het kader van 

Kinder kunst- en cultuurdagen;  

- 27 oktober:  Film: Tony Chocolony I.s.m. de Wereldwinkel; 

- 1 november: Film: Tony Chocolony voor ondernemers en Gemeente 

(verhuur) 

 

 Hip & Handgemaakt 

Iedere maand is er een nieuw aanbod van zelfgemaakte spullen door 

creatieve makers uit Woudenberg die voor schappelijke prijzen verkocht 

worden.  

Extra Hip& Handgemaakt activiteiten:  

- Voorjaarsmarkt 9 april   

- Kerstmarkt 9 december Hip & Handgemaakt, i.s.m. Oud Woudenberg.   
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b.  Gezamenlijke activiteiten met deelname van de diverse gebruikers 

-  15 tot 19 augustus: Kinderkunst- en cultuurdagen. Een week vol gevarieerd 

 jeugdaanbod met cursussen, workshops en film. Initiatief Kunst & Cultuur, 

 met deelname o.a. Oud Woudenberg, Bibliotheek, Filmhuis.   

-  vrijdag 26 augustus: Open avond/start seizoen om het cursus- en 

 cultuurhuisaanbod onder de aandacht te brengen. Op initiatief van Kunst 

 & Cultuur, met deelname van gebruikers en werkgroepen Cultuurhuis  

        -  vrijdag 30 september: Avond voor nieuwe inwoners in Woudenberg i.s.m. 

 Gemeente Woudenberg. Presentatie alle gebruikers van het Cultuurhuis, 

 optreden Jansje en borrel. 

 

c.  Verhuuractiviteiten 

Het aantal verhuuractiviteiten ten opzichte van voorgaande jaar is uitgebreid. 

Wekelijks huurt het Studiecentrum op maandagmiddag en dinsdagavond de 

vergaderruimte.    

Op maandelijkse basis, 12 keer per jaar, organiseert Stichting Woudenberg Erbij 

een gezellige ontmoetingsmiddag `Samen op Zondag` in het Leescafé.  

 

In 2016 zijn er 11 huurders geweest die het Leescafé of de vergaderruimte 

incidenteel gehuurd hebben. Overzicht incidentele huurders 2016:    

 26 januari: werksessie Rabobank,  

 16 maart: Algemene Ledenvergadering PvdA,  

 29 maart: inloopavond Actieplan Spelen,  

 3 september: Poortzangers, opvang koren i.h.k.v. Shantyfestival,  

 26 oktober: Inloopbijeenkomst Centrumplan Van Gelder,  

 27 oktober: vergadering eigenaren van Zilvervloot/Intrema,  

 1 november: Fairtrade Filmavond Tony Chocolony, voor ondernemers 

Woudenberg/gemeente,  

 10 november: lunch Mantelzorg gemeente,  

 7 december: Inloopbijeenkomst Centrumplan Van Gelder,  

 10 december: Amnesty december actie,  

 14 december: CDA Kerstviering. 

 

In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de maandelijkse verhuuractiviteit 

Repaircafé dat op initiatief van Duurzaam Woudenberg i.s.m. de gemeente vanaf 

januari 2017 is gestart in het leescafé. De programmacoördinator heeft op 

inhoudelijk en publicitair gebied  meegedacht en verbindingen gelegd tussen o.a. 

Reinaerde en docenten/reparateurs om het repaircafé te kunnen realiseren, een 

breder draagvlak te creëren en goed van start te laten gaan.       
 

d. Activiteiten externen   

Het cultuurhuis is voor een aantal partijen beschikbaar gesteld. Het gaat daarbij 

om:  

- Voorjaarsvergadering: Promotiecommissie Woudenberg; 

- 13 juni Haantjesdag; 

- 10 oktober: vergadering Promotiecommissie.  

  

e.  Vrijwilligersactiviteiten 

 26 augustus: borrel vrijwilligers/medewerkers/docenten i.h.k.v. start nieuw 

seizoen.  

 7 december: kerstversieringen maken en borrel vrijwilligers.  
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5. Gebruikersoverleg 

 De partners in het Cultuurhuis komen periodiek bij elkaar voor het zogenaamde  

 gebruikersoverleg. In de het gebruikersoverleg worden gebouwgerelateerde 

 (facilitaire) zaken besproken  en gezamenlijke activiteiten overlegd. 

  

 

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. bezetting van de algemene (VVV)balie overdag en de ebzetting van de balie 

 tijdens de avonduren; 

 b. facilitaire ondersteuning; 

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

 

 

7. Openstelling 

In het verslagjaar 2016 is het Cultuurhuis met uitzondering van de zomerperiode  

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. 

 


