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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 2017 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 

   Woudenberg 

 Lid:   Jan van Egdom, namens de Stichting Oud Woudenberg 

 

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 ook 

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

vergaderingen van het bestuur. 

In het kalenderjaar 2017 heeft de Hanneke van der Keijl afscheid genomen als 

vertegenwoordiger van de Stichting Kunst & Cultuur Woudenberg. Haar plek in het 

bestuur is overgenomen door Wils van der Steen, voorzitter van de Stichting Kunst & 

Cultuur Woudenberg. 

Aan het eind van het kalenderjaar 2017 heeft Jan van Egdom  namens de 

Stichting Oud Woudenberg afscheid genomen van het bestuur van de Stichting 

Cultuurhuis. Zijn positie zal formeel per 1 januari 2018 worden overgenomen door 

Dick Veldhuizen. Gedurende het gehele kalenderjaar 2017 is daardoor aan het 

bestuur overeenkomstig de statuten invulling gegeven. 
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. Kort bestuursverslag 

Het voltallige bestuur heeft in 2017 regulier viermaal vergaderd (maart, juni, 

september en december 2017). Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester, 

secretaris) is driemaal afzonderlijk bijeen gekomen. 

 

Besluiten zijn genomen over de jaarrekening 2016, de begroting 2017, gebruik van 

de vergaderzaal door nieuwe gebruikers. Daarnaast heeft het bestuur gesproken 

over ontwikkelingen rondom de denktank, positionering van het Cultuurhuis en zijn 

diverse activiteiten die in 2017 zijn georganiseerd besproken. 

 

De avondopenstelling is in de loop van het kalenderjaar gewijzigd. Voorheen was 

het Cultuurhuis tot 20.30 uur geopend. De programmering is – met een aantal 

uitzonderingen – zodanig aangepast dat de deuren van het Cultuurhuis om 20.00 

uur dichtgaan waardoor er geen bezoekers meer het gebouw in kunnen en vanaf 

dat tijdstip ook geen baliebezetting meer nodig is. 

 

Het bestuur heeft – ook voortkomend uit de bevindingen van de Denktank (zie 

punt 6) – onder andere zorggedragen voor de ontwikkeling van een nieuwe 

website en een beter presentatie van het programma via een tv-scherm naast de 

balie van het Cultuurhuis. Daarnaast is een afgesloten gedeelte binnen die 

website speciaal voor de vrijwilligers opgezet.  

 

4. Activiteiten 

De afzonderlijke partners verzorgen allemaal hun eigen activiteiten binnen het 

Cultuurhuis. Deze partners zijn: 

 Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg 

 Bibliotheek Eemland, locatie Woudenberg 

 Stichting Oud Woudenberg 

 VVV/Regionaal Bureau voor Toerisme 

 Rabobank 

Naast de activiteiten van de afzonderlijke partners, zijn er door de inspanningen 

van de programmacoördinator en diverse betrokkenen bijna 160 andere 

activiteiten in het Cultuurhuis tot stand gebracht. Het betreft activiteiten van de 

grotere projecten, de werkgroepen, verhuringen (excl Studiecentrum) en overige 

gezamenlijke activiteiten.  

  

Hierbij gaat het om: 

 

a.  Activiteiten met een speciaal karakter 

High Five. 

Met stip moet hierbij de activiteitenperiode genoemd worden in het kader van het 

vijf jarig bestaan van het Cultuurhuis. In de periode van 3 tot en met 12 maart 2017 

is uitgebreid in het Cultuurhuis stilgestaan bij het 5 jarig bestaan van het 

Cultuurhuis. Onder leiding van Ina Muller hebben alle gebruikers zorggedragen 

voor de invulling van een uitgebreid programma. In die programmering hebben 

alle gebruikers zich op verschillende manieren voor het voetlicht gebracht, met 

een programma voor alle Woudenbergers, van jong tot oud. Ook hebben externe 

partijen deelgenomen aan het programma. Een feestelijk geslaagd programma 

met in totaal 33 activiteiten en 862 bezoekers.   
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WAUW!denberg 

Een tweede activiteit betreft de duurzaamheidsmanifestatie die van 10 oktober 

2017 tot en met 29 oktober 2017 is georganiseerd. Ina Muller heeft – in 

samenspraak met de Gemeente, gebruikers en externe groeperingen 

zorggedragen voor een uitgebreid programma waarin Duurzaamheid in alle 

verschijningsvormen aan bod is gekomen (van duurzame relaties tot duurzame 

energie). Dit initiatief heeft duidelijk in een behoefte voorzien. Er is een mooie 

aanzet gegeven om de diverse organisaties en activiteiten rond duurzaamheid te 

bundelen en het thema onder een breed publiek onder de aandacht te brengen. 

Het programma bevatte 20 programma-onderdelen en het geschatte 

bezoekersaantal ligt tussen de 175 en 200 bezoekers. In 2018 wordt dit project 

voortgezet.  

 

Nieuwe inwonersavond 

Op vrijdag 9 oktober is de Nieuwe Inwonersavond georganiseerd i.s.m. de 

gemeente en de gebruikers. Er zijn korte presentatie gegeven, een optreden van 

Jansje & Melis, `Open huis ` en een afsluitende borrel. Wegens te grote 

belangstelling is er een extra bijeenkomst gepland in 2018.    

Gezond en met aandacht leven 

In 2017 is een gemeentelijke subsidie van € 1500,00 aangevraagd en toegekend 

voor het project `Gezond en met aandacht leven`.  Om mensen in Woudenberg 

en omgeving te inspireren en stimuleren gezond en met aandacht te leven, is een 

programma samengesteld voor het voorjaar 2018 door de Bibliotheek Eemland, 

Kunst en Cultuur Woudenberg en de programmacoördinator van het Cultuurhuis. 

Bestaande uit een lezingenreeks waarin allerlei geluiden omtrent gezonde voeding 

aan bod komen. Kunst en Cultuur Woudenberg biedt een cursus Stoelyoga voor 

mensen met een beperking aan en de korte cursus Hechting met het (on)geboren 

kind. De subsidie-aanvraag is officieel ingediend door Bibliotheek Eemland.    

 

Samenwerking 

Het Cultuurhuis heeft onderlinge samenwerking van de partners hoog in het 

vaandel staan en staat tevens heel erg open voor samenwerking met externe 

partijen. Bij het jubileumprogramma High Five! en WAUW!denberg is actief contact 

gezocht met culturele en maatschappelijk betrokken partijen die deel konden 

nemen aan de projecten. Steeds meer partijen willen gebruik maken van de 

ruimtes in het cultuurhuis of zoeken de samenwerking met bestaande activiteiten 

op.  

 

Extra budget 

De hoeveelheid activiteiten in 2017 is alleen mogelijk geweest door inzet van extra  

budgetten en uren.  

Voor High Five! is een subsidie-aanvraag gehonoreerd van € 2000,- De stichting en 

de deelnemende gebruikers hebben daarnaast een groot deel van hun eigen 

programma-onderdelen bekostigd. De gemeente heeft 40 uur extra beschikbaar 

gesteld voor de programma-coördinatie van het jubileumprogramma High Five!      

De programmakosten van WAUW!denberg zijn deels bekostigd uit het 

cultuurbudget en deels uit het duurzaamheidsbudget van de gemeente. 

Deelnemende partijen hebben incidenteel eigen activiteiten gefinancierd. Voor 

het opzetten en uitvoeren van het programma WAUW!denberg heeft de 



  

Pagina 4/8 

Onze referentie Jaarverslag 2017 

 

 

 
  

gemeente vanuit het duurzaamheidsbudget bijna 80 uur extra ingezet voor de 

programmacoördinatie. 

 

b.  Activiteiten door werkgroepen  

 Lunch-Cult-Uurtje  

Iedere woensdagmiddag is er van 12.00 – 13.30 uur een lunch met soep en 

broodjes voor iedereen in Woudenberg. Het menu wisselt iedere week. De 

organisatie is in handen van Reinaerde met diverse vrijwilligers.  

Voor de zomervakantie en vlak voor Kerst is er een speciale editie geweest 

waarbij 25 bezoekers een uitgebreide thema-lunch konden nuttigen. Ook 

heeft het Lunch-Cult-Uurtje meegedaan aan het jubileumprogramma High 

five! en WAUW!denberg. Goed voor de naamsbekendheid en het bereiken 

van nieuw publiek.   

 

 Filmhuis Woudenberg 

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

cult film. Naast de maandelijkse films zijn er extra avonden en middagen 

geweest. Dit resulteerde in 15 filmvertoningen met in totaal 452 betalende 

bezoekers.  

In 2017 is aansluiting gezocht met gezamenlijke Cultuurhuisprojecten als 

High Five! en WAUW!denberg. Een nieuwe samenwerking is tot stand 

gekomen met het Alzheimercafé.   

Het aanbod van jeugdfilmvertoningen hebben we uitgebreid t.o.v. 2016. 

Drie jeugdfilms die gekoppeld zijn aan andere gezamenlijke Cultuurhuis 

projecten als de Kunst en Cultuurweek voor jeugd van KCW, 

WAUW!denberg en de Wintermarkt. De jeugdfilms zijn nieuw in het 

Cultuurhuis en hebben helaas nog te weinig naamsbekendheid en 

bezoekers.    

Overzicht van vertoonde films in 2017 met bezoekers aantallen:  

 

MAAND FILM BEZOEKERS 

     betalend 

Januari Me before you 24 

Februari El Olivo 21 

maart HighFive! Florence Foster Jenkins 49 

maart HighFive! Down to earth (2x) 80 

April The Dressmaker 30 

Mei I Daniel Blake 14 

ism Jeugd K&C Sing 22 

September Lion 47 

Oktober Het doet zo zeer 47 

Wauw!denberg Before the flood 20 

Wauw!denberg Kikkerdril (jeugdfilm) 10 

November Demain tout commence 43 

December Sinterklaasfilm 10 

December Going in style 35 
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 Hip & Handgemaakt 

Iedere maand is er een nieuw aanbod van zelfgemaakte spullen door 

creatieve makers uit Woudenberg die voor schappelijke prijzen verkocht 

worden. Met name de zelfgemaakte kaarten verkopen goed. De 

jaaromzet van Hip& handgemaakt is ongeveer € 1300,-.   

Extra Hip& Handgemaakt activiteiten:  

- Hip&Handgemaakt heeft meegedaan met een creatieve activiteit 

gedurende High Five!  

- Op vrijdag 1 december is de jaarlijkse Wintermarkt geweest die druk 

bezocht is.  Een ontmoetingsplek voor veelal ouderen uit de buurt. De 

makers van de producten waren tevreden over hun omzet van ongeveer  

€ 500,-. 

Deelname aan acties 

Zowel het Filmhuis als het Lunch-Cult-Uurtje hebben deelgenomen aan de DES-

actie i.h.k.v. het nieuwe centrum van Woudenberg. Een goede wervingsactie voor 

nieuw publiek. Ook zijn kortingsacties aangeboden aan de nieuwe inwoners.  

 

Verhuuractiviteiten 

Het aantal verhuuractiviteiten ten opzichte van voorgaande jaar is wederom 

uitgebreid. Deze toename is zowel bij de structurele huurders als bij de incidentele 

huurders te zien. Bij deze laatste categorie is het aantal verhuuractiviteiten van 11 

in 2016 naar 14 in 2017 gestegen. 

 

Structurele huurders 

Drie organisaties huren op wekelijkse of maandelijkse basis een ruimte in het 

Cultuurhuis.  

Dit resulteert in 22 activiteiten en +/- 80 keer Studiecentrum.  

Wekelijks huurt het Studiecentrum op maandagmiddag en dinsdagavond de 

vergaderruimte.    

Op maandelijkse basis organiseert Coalitie Woudenberg Erbij een gezellige 

ontmoetingsmiddag `Samen op Zondag` in het Leescafé.  

In 2017 is het Repaircafé op initiatief van Duurzaam Woudenberg i.s.m. de 

gemeente gestart in het leescafé, op de 3e vrijdag van de maand. 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 en een breder draagvlak te creëren. Het 

repaircafé en daarmee de goede samenwerking met Duurzaam Woudenberg 

heeft mede bijgedragen aan de totstandkoming van het Duurzaamheidsproject 

WAUW!denberg. In 2018 wordt het repaircafé voortgezet.  

 

Incidentele huurders 

In 2017 zijn er 14 verhuringen geweest die het leescafé of de vergaderruimte 

incidenteel gehuurd hebben. Aangezien er meer vaste gebruikers zijn voor de 

vergaderruimte, is vaker het leescafé aangeboden en gehuurd voor activiteiten.    

Overzicht incidentele huurders 2017:    

- Donderdag 2 maart: Workshop apps maken, Jeugdpunt.  

- Maandag 20 maart: Inloopbijeenkomst CV`s maken, Gemeente.  

- Dinsdag 28 en woensdag 20 maart, informatie verstrekking n.a.v. 

 bijeenkomst zonnepanelen, Duurzaam Woudenberg/gemeente 

 Woudenberg. 
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- Donderdag 30 maart: Bijeenkomst Strong Women On Top (SWOT), Elmar 

 kookt.  

- Maandag 22 mei: Algemene ledenvergadering, PvdA. 

- Dinsdag 6 juni: Intrema vergadering. 

- Dinsdag 27 juni: Informatiebijeenkomst verkoop nieuwbouwhuizen 

 Parkeiland, BPD Ontwikkeling BV.   

- Woensdag 30 augustus 2017, Gemeentebelangen Woudenberg. 

 Informatiebijeenkomst. 

- Donderdag 26 oktober 2017: Intrema vergadering. 

- Maandag 13 november: vergadering PvdA. 

- Dinsdag 21 november: vergadering VVD.   

- Woensdag 29 november: Groepsgesprekken met ouders en kinderen over 

 inrichting speelruimte, Gemeente Woudenberg 

- Zaterdag 9 december: Schrijfmarathon Amnesty International. 

 

d. Activiteiten externen   

Het Cultuurhuis is voor een aantal partijen beschikbaar gesteld. Het Cultuurhuis 

voorziet daarmee in een behoefte om dorpsactiviteiten of vrijwilligersorganisaties 

in het dorp te ondersteunen. Het gaat daarbij om de onderstaande 8 activiteiten:  

-  Maandag 6 februari: Vergadering Promotiecommissie 

-  Donderdag 27 april: Koningsdag EHBO –post 

-  Woensdag 17 mei: Deelname onderzoek `Wat denkt u van de openbare 

 ruimte in Woudenberg?`, gemeente. 

-  Zaterdag 10 juni: Haantjesdag, stroomvoorziening. 

-  Maandag 9 okt: Vergadering Promotiecommissie.  

-  Vrijdag 3 november: Nieuwe inwoners avond, i.s.m. gemeente.  

-  Zaterdag 25 november: Sinterklaasfeest, Burgerinitiatief Woudenberg. N.a.v. 

 Matchbeurs. 

-  Dinsdag 12 december: Inloopspreekuur Burgemeester Titia Cnossen. 

  
e.  Vrijwilligersactiviteiten 

 Vrijdag 3 maart. Borrel en opening voor alle vrijwilligers, medewerkers en 

externe betrokkenen i.h.k.v. High Five! 5 jarig jubileum Cultuurhuis 

Woudenberg. Organisatie door het bestuur.    

 Vrijdag 25 augustus: borrel vrijwilligers/medewerkers/docenten i.h.k.v. start 

nieuw seizoen.  

 Maandag 11 december: kerstversieringen maken en borrel vrijwilligers. 

Gepland maar helaas door sneeuwstorm afgelast.   

 

De groei in activiteiten vraagt meer van de vrijwilligers in het Cultuurhuis. 

Beheerders en  baliemedewerkers en vrijwilligers uit de werkgroepen worden 

steeds meer ingezet om alle activiteiten goed te laten verlopen.  

 

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. Denktank 

In 2016 was reeds gestart met een Denktank, een groep samengesteld uit de 

gebruikers die door zich te verplaatsen in de rol van een bezoeker gekeken 

hebben op welke onderdelen het Cultuurhuis verbeterd zou kunnen worden. 
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Daarbij moet gedacht worden aan verlichting, herkenbaarheid, bewegwijzering. 

Maar ook gebruiksgemak (positionering van knoppen).  

In januari 2017 heeft, op voorlopige basis, een uitruil van m2 plaatsgevonden 

tussen galerie De Kunstberg en de Bibliotheek Eemland. Dit zorgde o.a. voor een 

verbetering van de inrichting van het Leescafé als lees- en ontmoetingsruimte, en 

een grotere zichtbaarheid van de kunstwerken  en verwijzing naar de exposities 

van De Kunstberg op de 1e verdieping.   

 

De activiteiten van de Denktank hebben geleid tot verschillende andere 

aanpassing. Eind 2017 is geconstateerd dat de meeste aanpassingen zijn 

gerealiseerd. Dat betekende dat een volgende stap gezet kon gaan worden: 

nadenken over de visie en de missie van het Cultuurhuis. Dezelfde groep mensen 

zal zich daar ook over buigen.   

Door een wijziging in het bestemmingsplan is het ook mogelijk om (lichte) horeca 

in het Cultuurhuis te herbergen. Die ontwikkeling zal ook in de plannen worden 

betrokken. 

 

7. Evaluatie door de gebruikers 

Een belangrijke input voor de bespreking van de gewenste visie en missie is hoe de 

gebruikers op dit moment tegen het Cultuurhuis aankijken. Aan de hand van een 

door Marieke Meeuwenoord opgezette vragenlijst hebben vertegenwoordigers 

van alle gebruikers hierover hun mening gegeven. De input daarvan is gezamenlijk 

met elkaar besproken en de resultaten van die bespreking zullen in de loop van 

2018 gebruikt gaan worden om de discussie met elkaar verder vorm te geven over 

de visie en de missie.  

 

8. 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 bezetting van de balie 

 tijdens de avonduren; 

 b. facilitaire ondersteuning; 

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

 

Deze groep vrijwilligers komt maandelijks bij elkaar in het zogenaamde balie-

 overleg. Tijdens dat overleg worden praktische zaken doorgenomen (roostering), 

 maar komen ook aspecten aan bod als “hoe om te gaan met de jeugd die in de 

 avonduren in het Cultuurhuis aanwezig is”. 

 

9. Nieuwe gebruikers 

Eind 2017 zijn door verschillende ontwikkelingen in het dorp een aantal instanties 

 voor hun kantoorfunctie verhuisd naar het Cultuurhuis. Daarbij wordt 

 gebruikgemaakt van de vergaderzaal. Door deze verhuizingen is de vergaderzaal 

 vaker in gebruik, maar kan daardoor weer minder aan externe partijen worden 

 verhuurd. Nieuwe gebruikers zijn: 

 Jeugdpunt 

 Vluchtelingewerk 

 Buurtbemiddeling (incidenteel) 

De aanwezigheid van nieuwe gebruikers leidt tot een nieuwe dynamiek en 

mogelijkheden van samenwerking tussen partijen. 
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10. Openstelling 

In het verslagjaar 2017 is het Cultuurhuis met uitzondering van de zomerperiode  

geopend geweest van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en 

op zaterdag van 10.00 uur tot 12.30 uur. 

 


