
 

 

JAARVERSLAG SEIZOEN 2014 - 2015 

 

 

 

Namens Stichting Kulturhus Beltrum 

Opgesteld door Ronald Stapelbroek 

 

 

Beltrum, januari 2016 

 

 

Stichting Kulturhus Beltrum 

Mariaplein 6B 

7156 MG BELTRUM 

E-mail: info@kulturhusbeltrum.nl 

Website: www.kulturhusbeltrum.nl 



  Jaarverslag seizoen 2014 - 2015 Stichting Kulturhus Beltrum 

Versie: 1.0; januari 2016 
Pagina 2 van 15 

Inhoudsopgave 

 

1 INLEIDING ......................................................................................................................................... 3 

2 STICHTING KULTURHUS BELTRUM ................................................................................................ 4 

2.1 OPRICHTING ................................................................................................................................. 4 
2.2 DOEL ........................................................................................................................................... 4 
2.3 BESTUURSSAMENSTELLING ............................................................................................................ 4 
2.4 ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN ..................................................................................... 4 

3 FINANCIËN ........................................................................................................................................ 5 

4 ACTIVITEITEN STICHTING KULTURHUS BELTRUM ....................................................................... 6 

4.1 BESTUURSVERGADERINGEN EN OVERIGE VERGADERINGEN / BIJEENKOMSTEN...................................... 6 
4.2 REGULIER ONDERHOUD MET OVERHEDEN ........................................................................................ 6 
4.3 LIDMAATSCHAP FEDERATIE DORPSHUIZEN GELDERLAND (FDG) ........................................................ 6 
4.4 BEHEERDER EN VRIJWILLIGERS ...................................................................................................... 6 
4.5 GEBRUIKERS KULTURHUS .............................................................................................................. 8 
4.6 COMMERCIËLE HUURDERS ............................................................................................................. 9 
4.7 PUBLICITEIT ................................................................................................................................. 9 

5 ONDERWERPEN WAAR DIT SEIZOEN AAN IS GEWERKT ........................................................... 10 

5.1 PROJECTPLAN REALISATIE KULTURHUS, DORPSBÖKE EN DORPSPLEIN ............................................. 10 
5.2 KERSTMAALTIJD VOOR OUDEREN EN ALLEENSTAANDEN ................................................................... 12 
5.3 NL DOET 2015 ........................................................................................................................... 12 
5.4 BELTRUM VEUR MEKARE ............................................................................................................. 13 

6 AANDACHTSPUNTEN VOOR SEIZOEN 2015 - 2016 ...................................................................... 14 

6.1 UITBREIDING EETCAFÉ C.Q. SENIORENONTMOETINGSPUNT 60+ ........................................................ 14 
6.2 ACTIEF 'INTERACTIEF' BEWEGEN VOOR OUDEREN ........................................................................... 14 
6.3 INRICHTING KULTURHUS .............................................................................................................. 14 
6.4 BESTUURLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 15 

 



  Jaarverslag seizoen 2014 - 2015 Stichting Kulturhus Beltrum 

Versie: 1.0; januari 2016 
Pagina 3 van 15 

1 INLEIDING 

Het bestuur van dorpshuis De Wanne heeft in 2008 bij de Raad van Overleg Beltrum haar bezorgdheid 

geuit over de toekomst van dorpshuis de Wanne welke sinds 1976 in gebruik was. Er was groot onderhoud 

nodig, het gebouw was niet meer functioneel en een gezonde exploitatie kwam in het gedrang.  

De Raad van Overleg heeft de bezorgdheid van het dorpshuisbestuur opgepakt door het instellen van 

'werkgroep De Wanne'. Deze werkgroep heeft in oktober 2008 met ondersteuning van de Vereniging Kleine 

Kernen Gelderland enquêtes verstuurd naar alle verenigingen en instellingen in Beltrum en directe 

omgeving. De antwoorden hebben geleid tot een overzichtelijke rapportage. Op 28 januari 2009 zijn de 

resultaten teruggekoppeld naar de verenigingen, instellingen en bewoners van Beltrum. Vervolgens is de 

breed samengestelde 'werkgroep Toekomstige Accommodaties Beltrum' aan de slag gegaan. Deze 

werkgroep heeft gebrainstormd over de gewenste vorm van het toekomstige gemeenschapshuis. Al snel 

kwam de werkgroep tot de wens om een Kulturhus (gemeenschapsvoorziening nieuwe stijl) te realiseren, 

die tot doel heeft de leefbaarheid te bevorderen door bij te dragen aan een bloeiende sociale structuur. De 

plannen en de totale financiering van het project zijn in de periode 2011 t/m 2013 verder uitgewerkt waarna 

in 2014 is gestart met de daadwerkelijke realisatie van het Kulturhus. Op 1 september 2014 is Kulturhus de 

Wanne in gebruik genomen en in het voorjaar van 2015 waren alle benodigde ruimten en het 

verbindingsplein gereed. Op 10 mei 2015 heeft tijdens de open zondag 'Beltrum Veur Mekare' de officiële 

opening plaats gevonden van alle nieuwe en vernieuwde accommodaties.  

Het seizoen 2014 - 2015 (1 augustus 2014 t/m 31 juli 2015) was het eerste volledige exploitatiejaar voor het 

Kulturhus. Derhalve is dit dan ook het eerste officiële jaarverslag van de Stichting Kulturhus Beltrum. 
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2 STICHTING KULTURHUS BELTRUM 

 
2.1 Oprichting 

Op 22 juni 2011 zijn de akte van oprichting en de statuten van Stichting Kulturhus Beltrum door Bas 

Hommelink (voorzitter), Ronald Stapelbroek (secretaris) en Arno te Veluwe (penningmeester) getekend bij 

notariskantoor ten Hagen in Eibergen.  

 

2.2 Doel 

De Stichting Kulturhus Beltrum heeft ten doel:  

1. het (mede) gestalte geven aan het ideaal van het Kulturhus in de gemeenschap Beltrum, zoals 

verwoord in de notitie “Een vorm van delen” van de Provincie Gelderland d.d. 30-06-2004;  

2. het in eigendom verwerven en houden van- alsmede het (doen) verzorgen van de realisatie, 

exploitatie, het onderhoud en het beheer van het Kulturhus in Beltrum (gemeente Berkelland);  

3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 
2.3 Bestuurssamenstelling 

Het bestuur van de Stichting Kulturhus Beltrum bestaat uit negen personen. De samenstelling van het 

bestuur is zodanig dat er minimaal twee bestuursleden vanuit de Raad van Overleg (RvO) Beltrum, één 

bestuurslid vanuit basisschool de Sterrenboog, één bestuurslid vanuit Stichting Zorgcombinatie Marga 

Klompé (SZMK) en één bestuurslid vanuit de Sint Paulusparochie zitting hebben.  

 

Op 31 juli 2015 bestond het bestuur uit de volgende personen: Bas Hommelink (voorzitter), Ronald 

Stapelbroek (secretaris), Arno te Veluwe (penningmeester) - samen vormend het dagelijks bestuur - en de 

volgende bestuursleden, Robert Everink (de Sterrenboog), Marcel Duvigneau (SZMK), Stef Smit 

(Locatieraad kerk; Sint Paulusparochie), Jos Baak (RvO Beltrum) en Jozé Ribbers (RvO Beltrum).  

 

Bij de bestuursvergaderingen zijn naast boven genoemde personen ook Gerard Hartjes (bestuurslid 

voormalig dorpshuis de Wanne), Ellen Heutinck (vanuit Meldpunt Beltrum), Sander Esselink (SJB) en 

Edmund Heutinck (beheerder Kulturhus) aanwezig. Zij informeren en adviseren het bestuur over lopende 

(beheers-)zaken maar nemen formeel niet deel aan besluitvorming.   

 

2.4 Rooster van aftreden bestuursleden 

Deze is nog niet vastgesteld. In het komende jaar zal hiervoor een rooster worden opgesteld.  

 

In de Statuten is geregeld dat bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar en na aftreden 

nog eenmaal voor een periode van 4 jaar benoembaar zijn. 
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3 FINANCIËN 

Het seizoen 2014 - 2015 was boekhoudkundig ook het eerste jaar dat er met een exploitatierekening is 

gewerkt. Overigens waren op 31 juli 2015 nog niet alle subsidies ontvangen en afgerekend waardoor de 

balans nog niet goed opgesteld kon worden.  

 

De belangrijkste opbrengsten zijn: 

 verhuur commerciële ruimten en bovenwoning 

 verhuur ruimten voor activiteiten, bijeenkomsten e.d.  

 opbrengst diverse verteringen. 

 

De belangrijkste uitgaven zijn: 

 energiekosten 

 verzekeringen en belastingen 

 inkoop diverse verteringen 

 afdracht kosten gebruik ruimten school en Hassinkhof 

 afschrijving en reservering groot onderhoud. 

 

Per saldo is er in het eerste seizoen een goede start geweest met een goed positief saldo. De kosten voor 

de beheerder zijn dit jaar betaald uit de subsidie bijdrage die de RvO heeft voor het aanstellen van de 

dorpscontactfunctionaris in 2014 en 2015. Aangezien de beheerder van het Kulturhus deze rol ook vervult 

zijn de loonkosten hieruit betaald. In 2016 is dit bedrag niet meer beschikbaar en zullen de loonkosten van 

de beheerder volledig voor rekening van Stichting Kulturhus Beltrum komen en derhalve ook een van de 

belangrijkste uitgaven zijn. De begroting voor het seizoen 2015 - 2016 laat een positief resultaat zien. 
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4 ACTIVITEITEN STICHTING KULTURHUS BELTRUM  

 

4.1 Bestuursvergaderingen en overige vergaderingen / bijeenkomsten 

In het seizoen 2014 - 2015 heeft er 5 keer een bestuursvergadering plaats gevonden. Het dagelijks bestuur 

heeft daarnaast met enige regelmaat lopende (beheers-)zaken met elkaar en/ of afzonderlijk met de 

beheerder besproken.  

 

Daarnaast heeft een afgevaardigde vanuit het dagelijks bestuur in de openbare jaarvergadering en de 

ledenvergadering van de RvO Beltrum een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken.  

 

Op 17 december 2014 (kerstborrel) en op 8 juli 2015 (zomerborrel) zijn er informele avonden geweest met 

bestuursleden en vrijwilligers waarbij onder het genot van een hapje en een drankje is stilgestaan bij de 

ontwikkelingen met betrekking tot het Kulturhus in de achterliggende periode en vooruitgekeken naar de 

komende periode.  

 

4.2 Regulier onderhoud met overheden 

Een afvaardiging van het bestuur en vrijwilligers van de Dorpsböke hebben op 19 februari 2015 een 

gesprek gehad met wethoudster Joke Pot en een aantal medewerkers van de gemeente Berkelland. Dit 

gesprek ging specifiek over het functioneren van de Dorpsböke en in zijn algemeenheid over het 

functioneren van het Kulturhus.  

 

4.3 Lidmaatschap Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG) 

Stichting Kulturhus Beltrum is sinds 2014 lid van de Federatie Dorpshuizen Gelderland (per 1-1-2016 gaat 

deze fuseren met de Vereniging Kleine Kernen Gelderland tot Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) 

Gelderland). Met enige regelmaat worden ledenvergaderingen en/ of bijeenkomsten hiervan bezocht.  

 

Op verzoek van de VKK en FDG hebben diverse belangenorganisaties en besturen van dorpshuizen en 

Kulturhusen in Gelderland op 3 juni 2015 ons Kulturhus bezocht onder de titel 'kijkje in de keuken nemen bij 

een ander'. Diverse bestuursleden en de beheerder hebben hierbij de ca. 40 bezoekers rondgeleid en 

bijgepraat over het proces van totstandkoming Kulturhus Beltrum en het beheer hiervan.   

 

4.4 Beheerder en vrijwilligers 

Beheerder 

Sinds juni 2014 beschikt Kulturhus de Wanne met Edmund Heutinck over een beheerder die 12 uur per 

week in dienst is van de Stichting Kulturhus Beltrum. Met hem is afgesproken dat hij in ieder geval de eerste 

jaren ook minimaal 4 uur vrijwillig in de week aanwezig is. Vanaf het seizoen 2014 - 2015 is de beheerder 

van het Kulturhus tevens als dorpscontactpersoon actief voor de Raad van Overleg Beltrum. In deze rol 

zorgt hij ervoor dat verschillende vormen van publieke dienstverlening en maatschappelijke activiteiten ten 
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behoeve van inwoners van ons dorp bij elkaar komen. Hij organiseert samen met vrijwilligers bestaande en 

nieuwe activiteiten. Hij zorgt ervoor dat een activiteit uiteindelijk zelfstandig kan draaien en volgt de 

ontwikkeling op afstand. De dorpscontactpersoon opereert vanuit het Kulturhus en is het aanspreekpunt 

voor inwoners van Beltrum en bezoekers van het Kulturhus. Daarnaast is hij vanuit deze rol voorzitter van 

de programmaraad en adviseur van de Raad van Overleg.   

    

De Raad van Overleg heeft in 2014 en 2015 een jaarlijkse subsidie van 10.000 euro ontvangen van de 

provincie voor de inzet van de dorpscontactpersoon. In overleg tussen Stichting Kulturhus Beltrum en de 

RvO wordt dit geld ingezet om de beheerder / dorpscontactpersoon te betalen. Vanaf 2016 heeft de 

Stichting Kulturhus Beltrum in de exploitatie de loonkosten gereserveerd voor de beheerder c.q. 

dorpscontactpersoon. In overleg en op basis van het succes is het streven om op termijn de functie van 

beheerder / dorpscontactpersoon qua uren uit te gaan breiden zonder dat hiervoor subsidies en andere 

stimuleringen nodig zijn. 

 

Vrijwilligers 

De beheerder beschikte op 31 juli 2015 over 28 vrijwilligers die als gastheer, gastvrouw, schoonmaakster of 

klusser actief zijn voor het beheer van het Kulturhus. De gastheren en vrouwen zijn volgens een vastgesteld 

rooster 1 of meerdere avonden per week actief. De beheerder coördineert de inzet van de vrijwilligers en is 

hun aanspreekpunt. Daarnaast zijn er nog 8 vrijwilligers actief voor de Dorpsböke en 7 in het bestuur van de 

Stichting. Kortom, 43 vrijwilligers zetten zich met enige regelmaat in om het Kulturhus goed te laten 

functioneren. Als blijk van waardering hiervoor organiseert de beheerder samen met het bestuur 2x per jaar 

een informele avond voor de vrijwilligers.  
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4.5 Gebruikers Kulturhus 

In het seizoen 2014 - 2015 hebben de volgende verenigingen en organisaties structureel gebruik gemaakt 

van het Kulturhus: 

Meldpunt Beltrum Spreekuur / inloop vrijwilligersmeldpunt 2x per week Kulturhus 

Dorpsböke Kleine dorpsbibliotheek 3x per week Kulturhus 

Koersbal Bewegen voor ouderen 1x per week Kapel Hassinkhof 

Yoga Lessen 2x per week School 

Zelf kleding maken Creatief 1x per week Kulturhus 

EHBO Cursus / opleiding 2x per week School 

Eetcafé voor ouderen Gezamenlijk koken en eten 1x per maand 

Hassinkhof / 

Kulturhus 

Doek Toneelschool Oefenen 1x per week School 

DIOS Dammen 1x per week Kulturhus 

DIOS Kaarten 5x per jaar Kulturhus 

KBO Inloop voor ouderen 1x per 2 weken  

Gulden Loon Typelessen jeugd 1x per week School 

Raad van Overleg 

Beltrum Spreekuur en bestuursvergadering 1x per maand 

Kulturhus 

Volksdansen Bewegen voor ouderen 1x per week Kulturhus 

Lotgenoten Inloop 1x per maand Kulturhus 

 

Daarnaast huren bovenstaande gebruikers maar ook vele andere verenigingen en instanties met enige 

regelmaat aanvullend ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten e.d. 

In totaliteit hebben er in het seizoen 2014 - 2015 ca 650 bijeenkomsten plaats gevonden in het Kulturhus. 
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4.6 Commerciële huurders 

Het Kulturhus verhuurt een aantal commerciële ruimten. Hierdoor worden extra inkomsten gegenereerd die 

weer ten goede komen aan de gebruikers van het Kulturhus. Door deze inkomsten kunnen we de 

huurtarieven voor het gebruik van ruimtes laag houden. 

Per 31-07-2015 hadden we de volgende commerciële huurders in het Kulturhus: 

1. Fysiotherapeut Hans Gerritsen; huurt ca 26 m2 voor zijn praktijkruimte 

2. Sensire; huurt ca 17 m2 als kantoorruimte voor haar medewerkers in de thuiszorg 

3. Rabobank Noord- en Oost Nederland; huurt ca. 9 m2 voor de geldautomaat 

4. Anne klein Nijenhuis; huurt 1x per week een ruimte als diëtiste. 

 

Daarnaast wordt de bestaande bovenwoning nog steeds verhuurt aan de oorspronkelijke bewoonster, 

mevrouw D. Hoogewind. 

 

Met de ingebruikname van het Kulturhus in 2014 zijn dit jaar alle huurovereenkomsten geactualiseerd. 

 

4.7 Publiciteit  

Vanaf 2009 is via speciale informatiebijeenkomsten, ledenvergaderingen van de Raad van Overleg Beltrum, 

via lokale en regionale media, websites Beltrum-Online en Kulturhus Beltrum, Facebook, Nieuwsbrieven 

van Stichting Kulturhus Beltrum en het informatiebulletin van de Raad van Overleg Beltrum ('t Belletje) met 

regelmaat aandacht besteed aan de voortgang van de realisatie van het Kulturhus. Hierbij is gedurende het 

gehele proces de Beltrumse bevolking (ca. 1.200 adressen met 3.000 inwoners) geïnformeerd en 

geraadpleegd over o.a. het ontwerp, de voortgang en de naamgeving van het Kulturhus. 

Sinds 2014 heeft Kulturhus Beltrum een eigen website waarbij binnenkort ook de mogelijkheden voor het 

digitaal programmeren worden toegevoegd voor alle doelgroepen (verenigingen, organisaties e.d.).  

 

In het seizoen 2014 - 2015 is de Nieuwsbrief van Stichting Kulturhus twee keer uitgebracht (juli en 

december 2014). Daarnaast is via de werkgroep actief gecommuniceerd over de open zondag 'Beltrum 

Veurmekare' op 10 mei 2015. Via Facebook worden met enige regelmaat actuele nieuwtjes geplaatst welke 

door een grote groep volgers wordt gelezen, c.q. geliked. 
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5 ONDERWERPEN WAAR DIT SEIZOEN AAN IS GEWERKT 

 

5.1 Projectplan realisatie Kulturhus, Dorpsböke en Dorpsplein 

In het seizoen 2014 - 2015 is de realisatiefase van het Kulturhus afgerond. Hierbij zijn ook de 

eindverantwoordingen voor de verschillende verkregen subsidies en fondsen voor de realisatie van het 

Kulturhus, het oprichten van de Dorpsböke en de herinrichting van het Dorpsplein afgerond. Hiermee is een 

intensief en tijdrovende fase afgesloten. Op basis van het in 2011 opgestelde projectplan voor de realisatie 

van het Kulturhus en de oprichting van de Dorpsböke en het in 2014 opgestelde projectplan voor de 

herinrichting van het Dorpsplein afgegeven beschikkingen moesten hierbij verantwoord worden t.a.v. 

gerealiseerde doelen alsmede gedane investeringen. Hierbij was de gemeente ook intensief betrokken 

aangezien zij de beschikking voor het Kulturhus en de Dorpsböke op naam hadden staan. Voor de 

financiële verantwoording van deze projecten is ook een accountantsverklaring afgegeven.  

T.o.v. genoemde projectplannen zijn de volgende resultaten bereikt: 

1. Er is een compact, exploiteerbaar Kulturhus gerealiseerd op de locatie van het voormalige  

Wit-Gelekruisgebouw als onderdeel van het 'kloppend hart' van Beltrum. 

2. In het Kulturhus zijn o.a. de volgende ruimten ondergebracht: 

- praktijkruimte Fysiotherapeut 

- praktijkruimte Diëtiste 

- werkruimte thuiszorginstelling Sensire 

- pinautomaat Rabobank 

- servicepunt Dorpsböke (bibliotheekvoorziening) 

- centrale ontmoetingsruimte met bar, leestafel, televisie e.d. 

- vergader- en werkruimten waarvan één ruimte voorzien is van beamer, scherm en  

  geluidsinstallatie 

- garderobe, toiletgroepen (incl. miva), compacte keuken / pantry, berging e.d. 

3. De voormalige kapel in de Hassinkhof (woon- zorgcentrum) is verbouwd tot een grote 

multifunctionele ruimte met beamer, scherm en geluidinstallatie voor max. 80 personen 

   



  Jaarverslag seizoen 2014 - 2015 Stichting Kulturhus Beltrum 

Versie: 1.0; januari 2016 
Pagina 11 van 15 

4. De voormalige berging / rouwruimte aan de achterzijde van de kapel in de Hassinkhof is verbouwd 

tot het Jeugdhuske voor gebruik door de Stichting Jongerenwerk Beltrum (SJB). Jong en oud 

hebben hierdoor onderdak in één gebouw en organiseren jaarlijks een aantal gezamenlijke 

activiteiten.  

5. De keuken in de Hassinkhof is geschikt gemaakt om ingezet te worden voor het eetcafé welke 

maandelijks in het Kulturhus plaats vindt. Koken in de Hassinkhof, eten in het Kulturhus. 

6. Er is een lokaal op basisschool de Sterrenboog geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik door 

o.a. de EHBO, toneelgroep DOEK en koersbal. Er is een nieuwe toegangsdeur gemaakt naar een 

bergruimte en naar dit lokaal. 

7. De kerk heeft een inpandige verbouwing uitgevoerd waarbij een multifunctionele ruimte achter in de 

kerk is gecreëerd van ca. 120 m2. Bovendien zijn toiletten en een kleine pantry aangebracht.  

8. De buitenruimte rondom het Kulturhus is opnieuw ingericht passend bij de herinrichting van het 

openbare gebied welke door de gemeente is uitgevoerd. 

9. Er is een nieuw dorpsplein gerealiseerd als verbindingsplein tussen de gebouwen behorend bij het 

Kulturhus (Kulturhus, basisschool de Sterrenboog, de Hassinkhof en de kerk).  

   

10. Er is een gezamenlijke Programmaraad opgericht waarin alle gebouweigenaren (Kulturhus, 

Hassinkhof, kerk, muziekgebouw Dacapo, sportaccommodatie de Sonders en vertegenwoordigers 

van een aantal verenigingen) zitting hebben.  

11. Er is een beheerder aangesteld voor het Kulturhus die ook namens de Raad van Overleg Beltrum 

de functie van dorpscontactpersoon bekleed en zitting heeft in de Programmaraad. 

12. Er is een grote groep van (met name nieuwe) vrijwilligers beschikbaar voor het Kulturhus. In totaal 

zijn op dit moment ca. 30 vrijwilligers inzetbaar voor diverse werkzaamheden. 

13. De huurtarieven voor het gebruik van de ruimten en het gebruik van consumpties zijn 

geharmoniseerd. 
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5.2 Kerstmaaltijd voor ouderen en alleenstaanden 

Op 19 december 2014 heeft er een speciaal eetcafé plaats gevonden voor ouderen en alleenstaanden 

onder de titel 'Samen zijn met Kerst' waarbij door vrijwilligers van het eetcafé, de KBO en de Zonnebloem 

een kerstmaaltijd is geserveerd aan 30 deelnemers.  

    

 

5.3 NL Doet 2015 

Op 22 maart 2015 hebben de beheerder en een deel van de vrijwilligers deelgenomen aan NL Doet van het 

Oranje Fonds. Middels een financiële bijdrage hieraan vanuit het Oranje Fonds zijn allerlei (grote) 

schoonmaak- en onderhoudsklussen uitgevoerd in en rondom het Kulturhus. 
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5.4 Beltrum Veur Mekare 

Op 10 mei 2015 heeft tijdens de open zondag 'Beltrum Veur Mekare' de officiële opening plaats gevonden 

van alle nieuwe en vernieuwde accommodaties en het nieuwe dorpsplein. Samen vormen deze nu het 

kloppende en meer dan levendige hart van Beltrum. Tijdens 'Beltrum Veur Mekare' hebben we laten zien 

hoe krachtig we als dorp zijn! Alle nieuwe, vernieuwde en verbouwde accommodaties (waaronder ook het 

Kulturhus en de aangepaste ruimten in de gebouwen van haar partners Hassinkhof, kerk, school) hebben 

hun deuren wagenwijd open gezet en er waren allerlei doeactiviteiten voor jong en oud.  Na een feestelijke 

kerkmis en de openingshandeling door burgemeester Joost van Oostrum heeft er een dorpsbrunch plaats 

gevonden op het nieuwe dorpsplein waaraan ruim 800 inwoners en genodigden hebben deelgenomen.  
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6 AANDACHTSPUNTEN VOOR SEIZOEN 2015 - 2016  

 

6.1 Uitbreiding eetcafé c.q. seniorenontmoetingspunt 60+ 

Het maandelijkse eetcafé voor ouderen en alleenstaanden willen we verder gaan uitbreiden met een 

maandelijks eet- en informatiecafé. Hier wordt een kleine gezonde maaltijd geserveerd vooraf gegaan door 

een informatiemoment. Doel hiervan is samen gezond eten en op een aangename manier geïnformeerd 

worden over onderwerpen die samenhangen met gezond (samen) leven.  

Daarnaast willen we een tweewekelijks eetcafé “Petit” gaan opzetten. Hier wordt een kleine gezonde 

maaltijd geserveerd met daarna een gezellig samenzijn waarbij recreatieve activiteiten georganiseerd 

worden zoals bijvoorbeeld interactief bewegen of een beweeg en wandeltocht. Doel hiervan is samen 

gezond eten en samen iets ondernemen. Iets doen geeft een wij-gevoel.  

Verder willen we meer activiteiten gaan aanbieden voor senioren al of niet met ondersteuning van jeugd / 

jongeren (via SJB). Hierbij denken we o.a. een filmavond, een inloopkoor, handwerk en een internetcafé. 

Voor deze activiteiten gaan we uit van een deelname van minimaal 15 personen. 

 

Om bovenstaande activiteiten te kunnen opzetten c.q. te kunnen organiseren willen we eenmalig een 

beroep gaan doen op de subsidieregeling 'als alle jaren tellen' van het Oranjefonds. We proberen hiermee 

een bedrag van ca 5.000 euro te kunnen binnenhalen. Daarnaast hebben we dan nog een cofinanciering 

van 2.500 euro nodig. Hiervoor zullen we verenigingen/instanties benaderen specifiek voor deze doelgroep. 

 

6.2  Actief 'interactief' bewegen voor ouderen 

Actief bewegen voor ouderen op een interactieve en ontspannen manier ( i.s.m. jongeren) stimuleren via 

bewegingsprogramma's en sociale interactie m.b.v. moderne media ( X-BOX). Bewegen is belangrijk zeker 

als je ouder wordt, het houdt je langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, de coördinatie 

verbetert en het heeft een gunstige invloed op diverse aandoeningen. Maar het is vooral ook leuk en 

gezellig, zeker als je het in groepsverband doet. Als ouderen zich eenzaam voelen, lopen zij een groter 

risico om dementie te ontwikkelen. Het wekelijks deelnemen aan sociale activiteiten lijkt juist te beschermen 

tegen dementie, bijvoorbeeld via een bewegingsactiviteit. In de kapel van de Hassinkhof willen we hiervoor 

een X-BOX installeren. Samen met de Hassinkhof en SJB willen we een wekelijkse activiteit hiervoor gaan 

opzetten. De financiering van dit project is geregeld door een bijdrage van de Stichting Beng. 

 

6.3 Inrichting Kulturhus 

Er zijn, mede door voortschrijdend inzicht en wensen vanuit de beheerder, vrijwilligers en gebruikers, nog 

een aantal wensen m.b.t. de inrichting van het Kulturhus die we in het seizoen 2015 – 2016 graag willen 

realiseren. Deze zijn: 

1. Deuren hoofdgang alternerend laten werken zodat de tochtsluis ook als zodanig gaat functioneren 

en klachten over tocht en koud intrek tot het verleden behoren en tevens hiermee een bezuiniging 

op het gasverbruik kunnen realiseren.  
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2. Aanbrengen gordijnen in de serre en kantoor Sensire. 

3. Aanbrengen grindstrook voor de serre i.v.m. vervuilen ramen en opheffen grindstrook bij 

toegangsdeuren naar berging / voorraadkast.  

4. Aankleding buiten terras met hiervoor geschikt meubilair. 

5. Aanbrengen lichtkrant. 

 

6.4 Bestuurlijke zaken  

In het seizoen 2015 - 2016 wil het bestuur aan de volgende zaken gaan werken: 

1. Bestuurssamenstelling herzien en actualiseren afgestemd op de exploitatiefase. 

2. Bestuurlijke verantwoordelijkheden tussen Raad van Overleg Beltrum, Stichting dorpshuis de 

Wanne en Stichting Kulturhus Beltrum afstemmen. 

3. Actualiseren statuten en uitreksel Kamer van Koophandel. 

4. Opstellen meerjarig beheer- en onderhoudsplan Kulturhus. 

5. Onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn voor uitbreiding van (commerciële) activiteiten in het 

Kulturhus. Tevens onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om meer inkomsten te 

generen c.q. de kosten te reduceren (o.a. energiekosten) waardoor de exploitatiebegroting een 

positiever resultaat laat zien. Hierdoor kunnen we o.a. de huurtarieven voor de gebruikers 

aantrekkelijk laten blijven. 

6. Aanmelden Kulturhus voor 'Appeltjes van Oranje 2016'. 

7. Aanmelden Kulturhus voor subsidieaanvraag 'alle jaren tellen' bij het Oranjefonds om zo de 

mogelijkheden voor het eetcafé en seniorenactiviteiten te vergroten. 

8. Het maken van een plan van aanpak om een creatieve ruimte in te richten in een vrijkomend 

klaslokaal voor gebruik door o.a. SJB (hobbyclub) en de school. Hiervoor de subsidiemogelijkheden 

verkennen en de financiering regelen. Uitvoering waar mogelijk voor 1 september 2016. 

9. Het ondersteunen van het bestuur van dorpshuis de Wanne met de verkoop van het dorpshuis. 

Daarnaast moet er bij verkoop nog onderdak gevonden worden voor de St. Oud Beltrum welke nog 

veel materiaal heeft liggen in het dorpshuis.   

10. Vervanging website Beltrum-Online in combinatie met het koppelen van de websites van de RvO en 

Stichting Kulturhus Beltrum tot één gezamenlijke website voor Beltrum.  

11. Het laten maken van een promotiefilm van het Kulturhus en Beltrum door bv. studenten om zo te 

laten zien hoe de Beltrumse samenleving functioneert. 

12. Het verder benutten van het Dorpsplein voor allerlei activiteiten zoals o.a. tijdens de festiviteiten met 

Festunique en voor een nieuw op te zetten activiteit op Koningsdag.  

13. Het samen met de werkgroep Duurzaam Beltrum onderzoeken of, en zo ja welke 

duurzaamheidmaatregelen er interessant zijn voor het Kulturhus. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


