
 

JAARVERSLAG CULTUURSCHUUR 2016  

Vanaf het eerste begin zit de loop er goed in bij ons aller Cultuurschuur en het gebouw krijgt steeds meer  de 
rol zoals we die voor ogen hadden: een ontmoetingsplaats voor iedereen uit de vroegere Gemeente 
Wieringermeer en wijdere omgeving. We tellen iedere week weer meer dan 1000 bezoekers en daarmee 
worden de stoutste verwachtingen overtroffen.  

Onze  vrijwilligers zijn  ook in 2016 weer  ons grootste bezit gebleken, voor alle functies staan steeds weer 
nieuwe mensen op en als er ‘ns iemand ziek is doet een ander een stapje extra, mooi om te zien ! 

Het gebouw wordt geheel in eigen beheer gerund en wij proberen de diverse disciplines een steeds 
grotere mate van zelfstandigheid en budgetbeheer te geven : onze balie is iedere dag bezet van half acht ’
s morgens tot half negen ’s avonds, onze gastvrouwen en gastheren zijn ons dagelijkse 
visitekaartje . Zij dragen ook mede zorg voor huishoudelijke klussen, beheer en aanvulling van 
voorraden, agenda e.d.  Het schoonmaken vindt inmiddels plaats volgens een schema, alleen voor 
het bewassen van de buitenbeglazing schakelen we een schoonmaakbedrijf in.  

De onderhouds-afdeling heeft zich ook in 2016 met veel klussen moeten bezighouden waaronder enkele 
hoofdpijndossiers ( brandmeldings-installatie, optimaliseren van de stookruimte) .  In 2016 vonden we ook 
de middelen  om de lift in de centrale hal te realiseren die nu ook nivo 0  ontsluit voor rolstoel-gebonden 
bezoekers. Een andere grote klus was de overname van het tegeltableau tot ten prooi dreigde te vallen aan 
de sloophamer bij de sloop van de vroegere Huishoudschool die plaats moest maken voor de ALDI-winkel. 

Naast de beheersactiviteiten hebben we speciale werkgroepen voor filmhuis, muziekschool, exposities en de 
theaterzaal.  

• Het Filmhuis is een van onze succesnummers: een groep enthousiastelingen heeft de filmzaal 
geadopteerd en runt deze nu geheel zelfstandig,  een nieuwe succesvolle activiteit is het Filmhuis 
Toen dat in 2016 van start is gegaan en dat zich mag verheugen in een trouwe supportersschare. 

• De Muziekschool draait inmiddels volop en heeft na de  aanlooptijd de loop er heel goed  in. 
• De expositiecommissie draait ook helemaal zelfstandig en weet iedere maand weer de hal te vullen 

met prachtig materiaal van veelal regionale kunstenaars ! We missen deze schilderijen en sculpturen 
als er bij de wisseling van de wacht even geen expositie draait.  

• In de Theaterzaal fungeren drie subgroepen voor zaalopbouw/inrichting, licht/beeld/geluid en de 
 barbezetting , ook hier is er de intentie is om ook  het beheer over te dragen aan een geheel 
 zelfstandig draaiende werkgroep.  
 
Ook 2016 was weer enerverend een jaar met  prachtige voorstellingen  ; muziek, toneel, cabaret, lezingen, 
jaarvergaderingen, presentaties , alles kan eigenlijk en ook voor de nabije toekomst staan er weer veel 



activiteiten op het programma die nieuw publiek naar de Cultuurschuur zullen brengen.  Zangkoor 
Burengerucht is nieuw bij de dorpsvereniging,  Advendo met bewegen voor soepele mannen en meedeinende 
meisjes.....t kan allemaal. Een zorg is nog de achterblijvende belangstelling bij concerten, we beraden ons op 
de te ondernemen acties op dit punt. 
 
Een belangrijk element van onze wekelijkse agenda zijn de incidentele vergaderingen in de verschillende 
vergaderzalen; schoolbesturen, verenigingen, gemeente zorgen voor een permanente stroom van nieuw 
binnenkomende gasten en dragen bij aan onze exploitatie.  

Onze verenigingen melden nieuwe leden en drukker bezochte verenigings- activiteiten : groei en bloei !! 
Onze ondernemende huurders blijken vrijwel alle ook naar tevredenheid te draaien. Op nivo 3  zien we zo af 
en toe een huurdersmutatie, sommige huurders groeien uit hun jasje en het doet ons goed dat we er  eigenlijk 
steeds weer in slagen de dan vallende gaten weer op te vullen.  

Bij al onze evenementen is publiciteit een kernvoorwaarde: onze samenwerking met de regionale pers 
verloopt uitstekend, we hebben heel goede contacten en krijgen meestal de aandacht die we vragen. Bij de 
aanvang van het seizoen publiceerden we ons Magazine dat heel goed werd ontvangen, voor hethaling 
vatbaar maaruit financiële overwegingen  helaas niet elk jaar mogelijk. Onze Website is voor verbetering 
vatbaar maar onze Facebook-pagina heeft bijna 1600 trouwe volgers, we denken dat we daarmee een van 
de drukste pagina’s in de regio hebben. Via maandelijkse Nieuwsbrieven houden we onze  sponsoren en  
vrijwilligers op de hoogte met het reilen en zeilen. 

In 2016 behaalden we wederom een positief financieel resultaat. Door de administratieve en fiscale 
regelgeving werden we gedwongen een waarde toe te kennen aan ons gebouw, waardoor onze financiële 
situatie een vertekend beeld geeft, wel een groot kapitaal maar geheel belegd in stenen. 

 Een groep waar we niet zonder kunnen zijn onze sponsors: we slaagden er in bij de aanleg van de lift en het 
tegeltableau fondsen te werven tot een bedrag van € 40.000.-  In 2016 maakten we een aanvang met de 
werving van donateurs, we zetten die actie voort  

Een stichting als de onze heeft de dynamiek van voortdurend vers bloed en nieuwe activiteiten dringend 
nodig. In dat licht is er ook een in 2016 een mutatie te melden: Rein Koolen heeft besloten bij zijn statutaire 
terugtreden niet herkiesbaar te willen zijn , Ted Moelker heeft hem inmiddelsper 25 september  als 
voorzitter opgevolgd.   Er zullen in onze organisatie steeds wisselingen blijven, onze Stichting draait geheel 
op vrijwilligers en voorkomen van overbelasting en verzadiging is ons een voortdurende zorg.  

	


