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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. 
Het Cultuurhuis is in Woudenberg meer en meer een begrip geworden, ook bij en 
voor partijen die niet in het Cultuurhuis hun domicilie hebben. Nu lijnen duidelijk zijn 
geworden, heeft het bestuur in 2018 besloten zich met name te richten op de visie 
en de missie voor de komende jaren. Daarover zal – naast een weerslag van de 
verschillende activiteiten die hebben plaatsgevonden – in dit verslag ook melding 
van worden gemaakt.  
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 2018 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 2018 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 ook 
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 2018 regulier viermaal vergaderd (maart, juni, 
september en december 2018). Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester, 
secretaris) is tweemaal afzonderlijk bijeengekomen. 
 
Besluiten zijn genomen over de jaarrekening 2017, de begroting 2018, verlenging 
zittingstermijn secretaris en het gegeven dat voor medewerkers van het Filmhuis 
geen VOG hoeft te worden aangevraagd. Daarnaast heeft het bestuur gesproken 
over de wenselijkheid om met partners in gesprek te gaan over de visie en de 
missie van het Cultuurhuis.  
 

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 

 
Nieuwe gebruikers van de vergaderruimte zijn:  

 Jeugd-Punt 
 Vluchtelingenwerk  
 MEE (wekelijks spreekuur tot de zomer) 

 
Naast de activiteiten van de afzonderlijke partners in het Cultuurhuis, zijn er 116 
activiteiten tot stand gebracht. Het betreft activiteiten van projecten, de 
werkgroepen en overige gezamenlijke activiteiten. In 2018 zijn 129 verhuringen 
geweest (incl. Studiecentrum).   
  
Hierbij gaat het om: 
 

I. Activiteiten met een speciaal karakter/projecten 
 
a. Gezond en met aandacht leven 
Bibliotheek Eemland en de Stichting Kunst en Cultuur Woudenberg hebben op 
initiatief van de programmacoördinator, de handen ineengeslagen om voor 
verschillende doelgroepen een gevarieerd programma samen te stellen onder de 
titel `Gezond en met aandacht leven`. In 2017 is hiervoor een gemeentelijke 
subsidie van € 1.500,00 aangevraagd en toegekend. Het programma ging van 
start in januari 2018. Dit resulteerde in het volgende programma: 
 
1) Drie Lezingen over gezonde voeding 
De Bibliotheek Eemland heeft een lezingenreeks georganiseerd waarin allerlei 
geluiden omtrent gezonde voeding aan bod zijn gekomen.  Woudenbergers 
konden op interactieve wijze informatie vergaren over verschillende facetten van 
voeding om zo een mening te vormen over wat een gezonde leefstijl is. De 
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lezingen zijn gegeven in januari, februari en maart en trokken in totaal 129 
bezoekers.  
 
2) Cursussen   
Kunst en Cultuur Woudenberg heeft docenten ingezet om de twee cursussen aan 
te bieden.  Het ging om: 
-  Stoelyoga voor mensen met een beperking  
 Wekelijks was er Stoelyoga voor mensen met een beperking. Blijven 
 bewegen is belangrijk voor iedereen. De cursus is wegens langdurige ziekte 
 van de docent eerder gestopt. (51 strippen verkocht).        
-  Cursus Hechting met het (on)geboren kind 
 Een veilige hechting tussen ouders en kind is de basis voor elke relatie. In 3 
 avonden kon men o.a. leren hoe je hechting kunt beïnvloeden en wat je 
 hier in de zwangerschap al mee kunt doen. Wegens te weinig 
 belangstelling is deze cursus niet doorgegaan. 
 
Voor het programma is, naast doelgroepgericht, een gezamenlijke publiciteit 
gevoerd. Onder andere door een folder met alle activiteiten aangevuld door 
afzonderlijke affiches. Ook op andere wijze zijn de activiteiten gebundeld naar 
buiten gebracht, bv in persberichten, nieuwsbrieven/facebookpagina`s. Er is 
buiten het Cultuurhuis samengewerkt met o.a. fysiotherapeuten, 
gehandicaptenplatform, Groenewoude, verloskundigenpraktijk De Vallei, 
kraamzorg, huisartsen en de boekwinkel.  
 
b. WAUW!denberg 
In 2018 is het duurzaamheidsproject WAUW!denberg voortgezet op 2 momenten, 
verspreid over het jaar. De programmacoördinator heeft, in samenwerking met de 
Gemeente, gebruikers en externe groeperingen zorggedragen voor een 
uitgebreid programma waarin Duurzaamheid in verschillende verschijningsvormen 
aan bod is gekomen.  
Op 26 mei was er aandacht voor afval, recycling en meer groen. Van 10 t/m 14 
oktober ging het met name over Duurzame relaties.  
Wauw!denberg besteedt aandacht aan een actueel en noodzakelijk, maar in 
Woudenberg nog niet zo toegankelijk thema. Diverse organisaties en activiteiten 
worden gebundeld om dit onderwerp onder een breed publiek onder de 
aandacht te brengen. Het aantal deelnemende organisaties is uitgebreid t.o.v. de 
1e editie in 2017. De bezoekersaantallen vallen tegen en kunnen nog flink groeien.   
De twee edities bevatten 26 programmaonderdelen (26 mei 17 en oktober 9 
onderdelen) en het bezoekersaantal ligt naar schatting op 450 (26 mei 40/50 
bezoekers en in oktober bijna 400 bezoekers).   
In 2019 wordt WAUW!denberg in samenwerking met de Gemeente voortgezet, 
met de nadruk op de week in oktober rond de Dag van de duurzaamheid.   
 
Samenwerkingspartners in 2018 waren: Bibliotheek Eemland, Kunst en Cultuur, VVV-
informatiebalie, Oud Woudenberg, Jeugd-punt, Lunch-Cult-Uurtje/Reinaerde, 
Filmhuis Woudenberg, Hip& Handgemaakt, Duurzaam Woudenberg, St. 
Burgerinitiatief Woudenberg, Wereldwinkel, Imkervereniging, Volkstuinvereniging 
Groentehof, St. Buurtgezinnen, Welkoop, St. Coalitie Erbij Woudenberg, De Kleine 
Schans.    
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c. Nieuwe inwonersavond 
In samenwerking met de Gemeente organiseert het Cultuurhuis jaarlijks een avond 
voor de nieuwe inwoners van Woudenberg. Ze maken kennis met de wethouders 
en met verschillende onderdelen het Cultuurhuis. Wegens de vele nieuwe 
inwoners en de grote belangstelling zijn er in 2018 twee avonden geweest, op 
vrijdag 9 februari en op 16 november. Op vrijdag 9 februari zijn er, zoals voorheen 
korte presentaties gegeven, een optreden van Jansje & Melis, `Open huis ` en een 
afsluitende borrel. Voor 16 november is de opzet veranderd naar een meer 
interactieve avond. De 60 personen gingen uiteen in 4 groepen die: 
1) een culinaire quiz deden in de bibliotheek  
2) een presentatie kregen bij Oud Woudenberg 
3) een yoga of schilderworkshop konden volgen bij Kunst en Cultuur en  
4) informatie kregen over De Kleine Schans.  
 
Tijdens de borrel stonden Vluchtelingenwerk, Samen op zondag en Hip & 
Handgemaakt met een informatiestandje. En de traditionele uitreiking van de 
woodiebag van de Winkeliersvereniging DES.  
De avonden zijn iedere keer zeer geslaagd voor alle partijen. De nieuwe opzet 
wordt in 2019 voortgezet. Bezoekers 2 keer 60 =120.         
 
d. Seizoen opening/Open avond - vrijdag 31 augustus   
Jaarlijks organiseert Kunst en Cultuur een Open avond met het nieuwe 
cursusaanbod. De gebruikers en werkgroepen van het Cultuurhuis sluiten sinds 3 
jaar aan met hun activiteiten, producten en diensten om het Cultuurhuisaanbod 
te completeren. Deelnemers: Filmhuis, Oud-Woudenberg, de infobalie, Bibliotheek 
Eemland, Vluchtelingenwerk, Hip & Handgemaakt en Jeugdpunt.   
 
e. Laaiende stilte in Woudenberg, 1986 in het kader van de maand van de 
geschiedenis.  
Een groepje enthousiaste inwoners zocht samenwerking met het Cultuurhuis om 
hun vele ideeën verder te ontwikkelen tot een gevarieerd programma rond het 
landelijke thema Opstand. Een week lang werd d.m.v. diverse programma`s de 
balans opgemaakt van Woudenberg in 1968 en het Woudenberg van nu. Over 
idealen, over vrijheid, make peace not war, democratisering/inspraak overal, 
oplossing van woningnood etc.  Er is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd 
van € 890,00. De initiatiefgroep is uitgebreid met Bibliotheek Woudenberg, 
Jeugdpunt, de programmacoördinator Cultuurhuis, Oud Woudenberg en 
docenten van KCW. M.m.v. Boekhandel van Lunteren, Fotokring Flits, Gemengde 
noten en Arnold Keller.  
 
Het programma bestond uit workshops, lezingen, documentaire en een 
doorlopende tentoonstelling.  Ruim 170 bezoekers werden geregistreerd, waarbij er 
geen telling heeft plaatsgevonden bij de tentoonstelling. 
  
f. Week tegen geweld 26 t/m 30 november 
Op initiatief van de Gemeente is aandacht gevraagd voor verschillende facetten 
van huiselijk geweld. Een programma rond een beladen onderwerp dat met zorg 
samengesteld is o.a. met advies van Veilig thuis. Het Cultuurhuis heeft dit project 
gefaciliteerd en een viertal gebruikers heeft een eigen programmaonderdeel 
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georganiseerd. De belangstelling voor enkele activiteiten viel tegen, maar 
inhoudelijk waren alle onderdelen de moeite waard.   
 
g. Kerstmarkt DES 
Op vrijdag 14 december is het Cultuurhuis voor het eerst aangesloten bij de 
Kerstmarkt van de winkeliersvereniging DES. Er zijn lekkere verwarmende 
kerstdrankjes verkocht en er is gezelligheid gecreëerd door de vrijwilligers van de 
informatiebalie en Oud Woudenberg. Door het grote succes doen we in 2019 weer 
mee. Wellicht met uitbreiding van Cultuurhuisdeelnemers en activiteiten.     

 
II.  Activiteiten door werkgroepen  

 
a. Lunch-Cult-Uurtje  
Iedere woensdagmiddag is er van 12.00 – 13.30 uur een lunch met soep en 
broodjes voor iedereen in Woudenberg. Door de grote gezamenlijke tafel vinden 
gesprekken plaats en ontstaan er ontmoetingen. Het menu wisselt iedere week. 
De organisatie was altijd in handen van de gewaardeerde teamcoördinator van 
Reinaerde, met een groep onmisbare vrijwilligers en cliënten van Reinaerde. Door 
het vertrek van de coördinator en vermindering van uren van de opvolger, zijn er 
meer taken bij het Cultuurhuis ondergebracht. De veranderingen brachten onrust 
teweeg en vroegen om nieuwe afspraken binnen het team. Deze kunnen in 2019 
nóg meer doorgroeien naar een goede en prettige werkwijze.  
 
De specials trekken altijd veel bezoekers en zijn vaak uitverkocht tot 25 bezoekers. 
Dit jaar waren de thema`s Mexico, Koningsdag, Pasen, Wauw!denberg (2x) en een 
Kerstspecial.  Goed voor de naamsbekendheid en het bereiken van nieuw 
publiek. 

 
b. Filmhuis Woudenberg 
Iedere tweede donderdag van de maand is er filmavond met de actuele cultfilm.  
Het filmhuis wordt georganiseerd door een werkgroep van 5 gedreven en 
betrokken vrijwilligers. Naast de maandelijkse films zijn er 2 extra avonden geweest 
in samenwerking met de bibliotheek en de Gemeente in het kader van de Week 
Tegen Geweld. Dit resulteerde tezamen in 11 filmvertoningen met in totaal 302 
betalende bezoekers.  (2017: 15 films, 452 bezoekers).  
Het filmhuis draait nagenoeg kostendekkend, met nog slechts € 25,00 subsidie van 
de Gemeente.     

c. 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 
€ 1,695,00.  
In het najaar is afgesproken dat de producten van Hip & Handgemaakt naar de 
hal verplaatst worden. Om de producten meer in het zicht te hebben en om de 
ruimte van Hip & Handgemaakt op een andere manier invulling te kunnen geven. 
Begin 2019 wordt dit gerealiseerd.  
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Extra Hip & Handgemaakt activiteiten:  
 Hip & Handgemaakt heeft waar mogelijk meegedaan aan verschillende 

Cultuurhuis activiteiten door een standje of een ludiek product (Week 
tegen geweld). 

  Op zaterdag 9 juni is de Creatieve markt geweest. Dit was zowel binnen als 
buiten een gezellige en geslaagde markt.   

 Op vrijdag 23 november was de Decembermarkt, die redelijk bezocht is. 
De markten worden met name bezocht door ouderen uit de buurt en dienen 
ook als gezellige ontmoetingsplek.  

Verhuuractiviteiten 
Het aantal verhuuractiviteiten in 2018 is wederom gegroeid ten opzichte van het 
voorgaande jaar. De inkomsten uit verhuuractiviteiten waren in 2018 € 9.660,00, 
inclusief bijdrage studiecentrum.   
 
Structurele huurders 
Drie organisaties huren op wekelijkse of maandelijkse basis een ruimte in het 
Cultuurhuis.  
Dit resulteert in 24 activiteiten en 82 keer Studiecentrum.  
Wekelijks huurt het Studiecentrum op maandagmiddag de vergaderruimte en op 
dinsdagavond het Leescafé. Wegens de grote belangstelling op dinsdagavond, is 
het Studiecentrum naar het Leescafé verplaatst.      
Op maandelijkse basis organiseert Coalitie Woudenberg Erbij een gezellige 
ontmoetingsmiddag `Samen op Zondag` in het Leescafé.  
Het Repaircafé van Duurzaam Woudenberg i.s.m. Reinaerde, dat in 2017 gestart is 
vindt ook in 2018 iedere 3e vrijdag van de maand plaats. Door de grote 
belangstelling is het een uur verlengd zodat er meer geslaagde reparaties 
beklonken kunnen worden met de gong.    
  
Incidentele huurders 
In 2018 zijn er 23 verhuringen geweest, waardoor het Leescafé of de 
vergaderruimte incidenteel gehuurd werden (14 in 2017). Aangezien er meer vaste 
gebruikers zijn voor de vergaderruimte, is vaker het Leescafé en incidenteel het 
souterrain van KCW aangeboden en verhuurd voor activiteiten. Nieuwe huurders 
zijn de Vakantie Bijbel Week, De Kleine Schans en Ergotherapie Eemland.   
   
 

III.  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. In 2018 is sprake geweest van 8 activiteiten.  
 

 
IV.  Overige aspecten 
 

Vrijwilligersactiviteiten 
 Vrijdag 31 augustus: borrel vrijwilligers/medewerkers/docenten in het kader 

van de start van het nieuw seizoen.  
 Dinsdag 11 december: kerstversieringen maken.   
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 Maandag 17 december: Kerstborrel baliemedewerkers, bestuur, vrijwilligers 
Filmhuis.   

 
Samenwerking 
Het Cultuurhuis heeft onderlinge samenwerking hoog in het vaandel. Het 
Gebruikersoverleg waar onder andere gezamenlijke programma`s en facilitaire 
zaken besproken worden, speelt hierbij een belangrijke rol. Tevens initieert het 
Cultuurhuis, als centrale ontmoetingsplek, samenwerking met externe partijen en 
neemt, waar mogelijk deel aan projecten van derden.  
In 2018 is het aantal externe partijen uitgebreid en steeds meer partijen willen 
gebruikmaken van de ruimtes in het Cultuurhuis of zoeken de samenwerking met 
bestaande activiteiten op.  
 
Financiering activiteiten en projecten  
De hoeveelheid activiteiten in 2018 is financieel mede mogelijk geweest door inzet 
van gemeentelijke budgetten en extra uren.  
Voor het project Gezond en met aandacht leven is een subsidiebedrag 
toegekend van € 1.500,00.      
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 de 2 edities van WAUW!denberg heeft de 
Gemeente vanuit het duurzaamheidsbudget ruim 80 uur extra ingezet voor de 
programmering en coördinatie.  
Voor De maand van de geschiedenis is, door de programmacoördinator, namens 
de initiatiefnemers/gebruikers, een subsidie verkregen van € 1.500,00 waarvan 
uiteindelijk € 890,00 daadwerkelijk is gebruikt. De Week tegen geweld is volledig 
gefinancierd (en gecoördineerd) door de Gemeente. 
 
Bemensing 
Het grote aantal activiteiten vraagt veel inzet van de vrijwilligers in het Cultuurhuis. 
Beheerders, baliemedewerkers en vrijwilligers uit de werkgroepen worden steeds 
vaker ingezet om alle activiteiten goed te laten verlopen.    
De programmacoördinator loopt door de hoeveelheid aan activiteiten met 8 uur 
per week tegen grenzen aan. Er zijn veel kansen en mogelijkheden en grote 
ambities, maar de tijd om dit in goede banen te leiden is te beperkt. In overleg 
met de Gemeente is een deel van de overuren uitbetaald (32 uur) en is een 
procedure in gang gezet om te komen tot een raadsbesluit over uitbreiding van 
het aantal beschikbare uren.  
 
Galerie De Kunstberg in Leescafé   
Twee jaar lang heeft er een uitruil van m2 plaatsgevonden tussen galerie De 
Kunstberg en de Bibliotheek Eemland. Een deel van de expositie was te 
bezichtigen in het Leescafé waardoor meer mensen (in)direct met kunst in 
aanraking kwamen en het als teaser werkte voor de galerie op de 1e verdieping. 
Eind 2018 heeft de Kunstberg aangegeven de uitruil te willen beëindigen, omdat 
de werken te kwetsbaar zijn om zo nu een dan verplaatst te worden ten behoeve 
van de multifunctionaliteit van het Leescafé. In januari 2019 zal hier uitvoering aan 
worden gegeven.  
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5. Visie en missie 

In 2018 is als voortvloeisel uit de activiteiten van de Denktank uit de voorgaande 
jaren gestart met een serie bijeenkomsten over de visie en de missie. 
Vertegenwoordigers van de partners zijn onder leiding van een externe 
procesbegeleider, Wim van Zon uit Woudenberg, met elkaar in discussie gegaan, 
In totaal is deze visie/missie groep drie keer bij elkaar gekomen. Er zijn twee 
werkgroepen gevormd, een werkgroep “programmering” en een werkgroep 
“horeca”. Deze werkgroepen zijn zelf weer verschillende keren bij elkaar gekomen, 
ter voorbereiding van de plenaire bijeenkomsten. 
 
De werkgroep “programmering” heeft een opzet gemaakt waarbij vanuit een 
jaarkalender vaste activiteiten worden georganiseerd en aangeboden. 
Daartussendoor is ruimte voor incidentele activiteiten. 
De werkgroep “horeca” heeft verkenningen gepleegd om te komen tot een 
horecavoorziening binnen het Cultuurhuis. Een commerciële activiteit zal niet 
levensvatbaar zijn. Gezocht wordt naar mogelijkheden om aan te sluiten bij 
mogelijkheden van De Kleine Schans en Reinaerde om menskracht te leveren. 
Beide lijnen zullen in 2019 uitgerold moeten gaan worden. 
 

6. Conclusies en vooruitblik 
Gesteld kan worden dat het Cultuurhuis in Woudenberg meer en meer een begrip 
is geworden. Dat is enerzijds te danken aan de inspanningen en inzet van de 
programmacoördinator. Anderzijds mag de sterke factor van de 
beleidsmedewerker van de Gemeente niet onvermeld blijven. De inspanningen 
van beiden in combinatie met de werkzaamheden van de vele vrijwilligers 
hebben ook in 2018 geleid tot het succesvol functioneren van het Cultuurhuis.  
De op stapel staande activiteiten en ontwikkelingen in 2019 geven vertrouwen 
voor het reilen en zeilen in het Cultuurhuis. 


