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1. Inleiding:

Bezoek 2 december 2016 van HKH Koningin Máxima aan De Pracht
Met genoegen bieden wij u het jaarverslag aan van Stichting De Pracht Ekenrooi (De Pracht) over het
jaar 2016. Het was een bijzonder spannend en enerverend jaar voor De Pracht.
Op de laatste 5 pagina’s vindt u getalsmatige overzichten van de activiteiten en de cursussen in het
seizoen 2015/2016. In de bijlagen (tabellen) worden de cursisten c.q. deelnemers verder
gespecificeerd naar man/vrouw, leeftijd en herkomst op basis van de postcode voor zover deze
gegevens beschikbaar zijn.
Dit jaarverslag vormt samen met het financiële jaarverslag de totale verantwoording voor de prestatieovereenkomst 2016 met de gemeente Waalre.
De Pracht is hét activiteiten- en ontmoetingscentrum vóór, dóór en van de bewoners van
Aalst/Waalre, van jong tot oud. De vele activiteiten, cursussen en evenementen worden voor hen
opgezet. Daarnaast biedt De Pracht faciliteiten voor verenigingen en clubs en fungeert ze als
wijkcentrum op het gebied van (informele) zorg en welzijn. Per week verwelkomen we gemiddeld zo’n
1.200 bezoekers. Alle activiteiten, cursussen en evenementen zijn in 2016 verzorgd door 179
vrijwilligers, 38 docenten en 4 beroepskrachten.
Vragen en/of opmerkingen over het jaarverslag 2016 zijn van harte welkom!
Waalre, 24 mei 2017
Namens het bestuur,
Bé Noordman, Commissie Communicatie & PR
Contactgegevens:
De Pracht
De Pracht 2,
5583 CW Aalst-Waalre
Telefoon: (040) 221 7400
Mailadres: depracht@depracht.nl
Website: www.depracht.nl
Facebook: https://www.facebook.com/stichting.depracht/
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2. Over De Pracht
Activiteiten- en Ontmoetingscentrum De Pracht is in 1981 gebouwd en bestond in 2016 dus 35 jaar.
Het is een samenvoeging van Stichting Wijkgebouw De Pracht en Stichting Jeugdbelangen Ekenrooi
(voorheen aan de Pastoor van der Heijdenstraat gevestigd). Bij notariële akte van 13 mei 1992 is de
Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE) opgericht. Met ingang van 2015 heeft De Pracht zich meer als
een Gemeenschapscentrum van de Toekomst ontwikkeld.
De Pracht heeft drie doelstellingen:
1. De Pracht is bij uitstek de centrale ontmoetingsplek voor iedereen, van alle leeftijden, in Aalst.
Het is een ontmoetingsplek waar de ontwikkeling en ontplooing van iedereen in de wijk
gefaciliteerd en gestimuleerd kan worden in educatieve, creatieve en recreatieve zin en ook
op het gebied van informele zorg en welzijn. Dit gebeurt met name en bij voorkeur door de
inzet en medewerking van vrijwilligers. Ook speelt De Pracht een actieve rol in de vrijwiliige
dienst verlening in de buurt;
2. Verenigingen, stichtingen en andere groeperingen die actief zijn op sociaal, cultureel en
maatschappelijk gebied kunnen in De Pracht terecht voor het huren van een zaal, ruimte of
faciliteiten;
3. De Pracht is ook een plek waar de Wmo-ambities van de gemeente Waalre gefaciliteerd
kunnen worden, in samenwerking met de gemeente en zorg gerelateerde organisaties. De
Pracht fungeert hierbij als wijkcentrum voor (informele) zorg en welzijn. Deze ambities hebben
met name betrekking op delen van de WMO-prestatievelden:
 Het bevorderen van sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk
 Het geven van advies en informatie
 Het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers/vrijwilligers
 Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een
beperking of met psychische problemen en/of andere kwestbare groepen in de
samenleving
 Het ondersteunen van en deelname aan gemeentelijke jeugd- en jongerenbeleid.
Alle activiteiten dragen bij aan een goed maatschappelijk sociaal-cultureel klimaat in de wijk met een
goede leefbaarheid en sociale cohesie.
Wat heeft De Pracht Concreet gedaan in 2016?








Het organiseren van cursussen en workshops. In het seizoen 2015-2016 zijn 38 cursussen
gegeven voor 240 volwassenen 64 kinderen;
Het organiseren van activiteiten. De jeugdactiviteiten werden bezocht door 1434 deelnemers
per keer en de activiteiten voor volwassenen werden bezocht door 746 deelnemers per keer
Dit getal is inclusief de vrijwilligers, die meewerkten aan deze activiteteiten;
Het organiseren van buitenevenementen. De jaarlijkse evenementen zijn door 1216 kinderen
en volwassenen bezocht. De jaarlijkse evenementen in het seizoen 2015-2016 waren de
Open Dag, Haloweentocht, Paaseieren zoeken en Sinterklaasviering.
Het verhuren van ruimten. Ruimten en faciliteiten worden aan verenigingen, stichtingen,
scholen, groepen, gezondheidsinstellingen en bewoners tegen niet-commerciële prijzen
verhuurd. In het jaar 2016 waren er 41 vaste gebruikers;
Het fungeren als gemeenschapscentrum voor (informele) zorg en welzijn. De Pracht
organiseert sinds het seizoen 2014-2015 twee Prachtdagen. Dit is een dagbestedings
activiteit voor kwetsbare ouderen (prestatieveld 5 van de Wmo). Deze activiteit – onder
verantwoordelijkheid van de Commissie Zorg & Welzijn - wordt ook financieel ondersteund
door de gemeente Waalre. Naast de Prachtdag vallen onder deze commissie eveneens ons
Eetcafé, de wekelijkse inloopochtend (’t Toverstokje) voor ouders met kleine kinderen, Repair
Café Waalre en het Juridisch Spreekuur
Verder is er heel veel energie – en niet zonder succes – gestoken in deelname aan de
verkiezing voor Appeltjes van Oranje van het Oranje Fonds. De Pracht was in 2016 een van
de 3 prijswinnaars van het Appeltje van Oranje. HKH Koningin Máxima heeft ons
gemeenschapcentrum op 2 december 2016 met een werkbezoek vereerd. Dit heeft voor De
Pracht tot enorm veel positieve aandacht geleid, zowel op lokaal als nationaal niveau.
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3. De Pracht in 2016
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de resultaten 2016 en doelstellingen en
ontwikkelingen in 2017. De hoofdpunten van de diverse commissies, het bestuur en medewerkers en
de financiële paragraaf worden hieronder vermeld. . Voor meer details wordt uiteraard verwezen naar
de betreffende hoofstukken.
De Pracht kende in 2016 een groot aantal hoogtepunten. Enkele die er boven uitstaken waren wel:
 Appeltje van Oranje: Een door het Oranjefonds ingestelde jaarlijkse prijs voor succesvolle
sociale initiatieven in het hele Koninkrijk der Nederlanden!. Dit jaar was het thema
gemeenschappelijke voorzieningen die gerund worden door vrijwilligers. Het eerste halfjaar
stond dan ook in het teken van de veelomvattende voorbereiding, de competitie, de jurering,
filmopnames, presentaties etc. De Pracht is een van de drie prijswinnaars geworden en mocht
op 26 mei het Appeltje van Oranje in ontvangst nemen van HKH Máxima in aanwezigheid van
ZKH Willem Alexander en prinses Beatrix op paleis Noordeinde. Een Prachtig resultaat en
waardering voor het vele werk door alle vrijwilligers. De bedankborrel op 27 mei in De Pracht
werd opgeluisterd door oud-Minister-President Dries van Agt, die De Pracht geopend heeft op
29 mei 1981





Een tweetal veelomvattende projecten: “Alle jaren tellen” en “De Pracht van binnen naar
buiten” werden succesvol afgerond en op 24 september volgde een feestelijke opening door
locoburgemeester mevrouw Hanneke Balk.
De Halloween tocht op 24 oktober, georganiseerd door De Pracht samen met een aantal
buurtverenigingen en buurtbewoners was een ongekend succes met in totaal meer dan
elfhonderd deelnemers die de tocht liepen.
En dan natuurlijk het werkbezoek op 2 december van HKH Koningin Máxima aan de Pracht.
Dit werkbezoek duurde maar liefst anderhalf uur. Dit heeft maanden van intensieve
voorbereiding gevraagd. Op 2 december hebben een honderdtal vrijwilligers en gebruikers
zich van hun beste kant laten zien. Onze burgemeester Jan Brenninkmeijer heeft HKH
ontvangen en binnen geleid. Buiten stonden honderden belangstellenden. Felicitaties van
Koningin Máxima met zo een prachtige organisatie volgden, zowel rechtstreeks alsook via
telefoon en mail..

De Pracht heeft in 2016 verdere invulling gegeven aan de ambities gesteld in het vierjarenplan 20152018: ‘De Pracht: Op weg naar het gemeenschapscentrum van de toekomst’ De rode draad in
het meerjarenplan is het ‘omdenken’: Het denken in oplossingen in plaats van in problemen. Niet ‘Ja
maar’, maar ‘Ja zeker’.
De in dit plan geschetste scenario’s om financieel gezond te blijven hebben in 2016 een eerste
(voorzichtig) positieve resultaat opgeleverd.
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HKH Máxima, ZKH Willem Alexander en de delegatie De Pracht bij uitreiking Appeltjes van
Oranje in Paleis Noordeinde.

Een selectie uit de activiteiten en resultaten in 2016:










Het aantal vrijwilligers is licht afgenomen naar 179 eind 2016. De oudste vrijwilliger is 87 jaar ,
de jongste 18 jaar. Deskundigheid bevordering werd voortvarend ter hand genomen. Er zijn nog
een aantal vacatures, met name voor bestuursfuncties en de commissies Beheer en
Exploitatie en de Commissie Activiteiten
Drie vrijwilligers zijn afgelopen jaar onderscheiden met de vrijwilligerspenning van de gemeente
Waalre , te weten: Ankie Buma, Silvy Groeneveld en Rob Kerkenaar
Financieel heeft De Pracht een goed jaar gehad; er is een kleine winst gemaakt van een 3.980
Euro en een hogere opbrengst van 12 % vergeleken met 2015. Dit dankzij een groot aantal
aangezette acties, aanleg van een terras en meer bezoekers.
Het reguliere kwartaaloverleg met de gemeente Waalre is vervolgd. Er was ook veelvuldig
tussentijds overleg met de wethouder en de ambtenaren omtrent de nieuwe richting van de
‘gemeenschapscentra’ en diverse activiteiten van Commissie Zorg en Welzijn.
De Pracht heeft deelgenomen aan diverse workshops en symposia met betrekking tot diverse
aspecten van gemeenschapshuizen. Tevens werd De Pracht uitgenodigd als gevolg van het
winnen van AvO, onder meer bij Zet, de provincie Noord-Brabant en het Oranjefonds.
Hoogtepunt was de conferentie “Samen Zelf Doen” van het Oranjefonds waar De Pracht een
workshop over betrekken van doelgroepen en Omdenken heeft verzorgd Er waren meer dan
tweehonderd deelnemers.
De samenwerking met de Lumensgroep is in 2016 nog niet van de verder van de grond gekomen.
vanwege het feit dat Lumensgroep al zijn aandacht heeft voor doorstart Het Klooster. Wel is voor de
achtste keer een gezamenlijke programmafolder gemaakt met Het Klooster/VU Waalre en ’t Hazzo.
De Commissie Communicatie was ook in 2016 zeer actief met als gevolg meer artikelen,
interviews, aankondigingen en publicaties in diverse media en vaktijdschriften, ook landelijk.
Ook speelde de commissie een grote rol bij de deelname aan en informatievoorziening
omtrent AvO en het bezoek van Koningin Máxima De voorzitter Ineke Hogendijk neemt op 1
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november en wordt opgevolgd door de nieuwe voorzitter Bé Noordman die ook actief is bij
Humanitas, buurtpreventieproject en als lid platform “Goedvoormekaarwaalre.nl”. Er zijn een
paar nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
De activiteiten van de Commissie Zorg & Welzijn zijn verder uitgebreid met een tweede
PrachtDag (start november 2015) en een Juridisch Spreekuur (start oktober 2015).
Inloopochtend ’t Toverstokje kent een grotere toeloop en ook sluit maandelijks een
wijkverpleegkundige en een medewerker van CMD aan voor informatie verstrekking. Repair
Café Waalre geniet steeds meer belangstelling met een toename van het aantal te verrichten
reparaties.
De Commissie Beheer & Exploitatie stelt een nieuw plan op :”Toekomst Beheer” .
Bovengenoemde projecten alsmede duurzaamheidsprojecten worden voortvarend aangepakt
dan wel succesvol afgerond. Onderdeel van de projecten zijn een terras , een beleeftuin en
een nieuwe Jeu de Boules baan. Dit werkte bevorderend voor de ontmoetingsfunctie en was
tevens omzetverhogend. Tevens wordt een eerste aanzet gegeven voor de opvolging van de
huidige beheerder die in 2017 met pensioen gaat.
De Pracht heeft ook in 2016 actief deelgenomen aan het project ‘Sjors Sportief & Sjors
Creatief’. Dit is een boekje waarin alle instanties die actief zijn op het gebied van sport en
cultuur zich kunnen promoten. Het boekje is aan alle schoolkinderen in Waalre verstrekt. Voor
De Pracht werden elf activiteiten en cursussen gepromoot, met als resultaat dat 65 kinderen
zich bij De Pracht hebben aangemeld voor kennismaking met diverse jeugdactiviteiten en
jeugdcursussen. Het aantal kinderen die na de kennismaking zijn gebleven viel tegen.
Ook in 2016 was jeugdbeleid een speerpunt. Een aanzet wordt gemaakt voor jeugdactiviteiten
en initiatieven zoals Young Impact , de Gouden Zet en diverse workshops voor de jeugd. De
samenwerking met Dynamo Jongeren van Lumens komt niet van de grond vanwege
onduidelijke taakstelling van de jeugd-jongerenwerker van Dynamo en sturing vanuit de
Gemeente. De Pracht sluit zich aan bij het LEJA project van de gemeente.
Twee activiteiten die een doorslaand succes waren in 2016: de Halloweentocht, een nieuw
record met meer dan 1100 deelnemers, en de Open Dag (meer dan 100 bezoekers).
De Pracht is partner van “GoedvoormekaarWaalre”, een online platform waar vraag en
aanbod van vrijwillige dienstverlening bij elkaar komen.
Dansgroep Butterfly heeft een Prachtige uitvoering gegeven in de Schalm en staat weer op de
kaart zeker na het bezoek van HKH Koningin Máxima, waar zij een uitvoering hebben
gegeven die de landelijke pers haalde.
De Commissie Cursussen bleef een belangrijke pijler. In totaal werden er 38 cursussen
gegeven voor in totaal 304 deelnemers. Ook een aantal nieuwe workshops zijn gegeven. We
zagen een toename van met name het aantal deelnemers in danscursussen voor de kleintjes.
De Pracht is officiële leerwerkplek en kan dus meer stagiaires etc. inzetten voor diverse
functies en activiteiten. In 2016 zijn er twee stagiaires geplaats in De Pracht

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2017:






In 2017 zullen we het begeleiden van vrijwilligers continueren. We blijven zoeken naar nieuwe
vrijwilligers, voornamelijk voor de Commissie Activiteiten, Commissie Beheer & Exploitatie
(gastheren en gastvrouwen) en de Commissie Cursussen. Ook de vacature voor
penningmeester en een boekhouder blijft vacant, hoewel aan de huidige penningmeester
dispensatie tot 1 januari is verleend. De vacature voor de Commissie Cursussen is ingevuld
en de voorzitter Hermien Weistra wordt per 1 september opgevolgd door Peter Leijten
Implementeren van het vierjarenplan 2015-2018: meedraaien met of opstellen van projecten
naar vraag (omdenken) , zoals Jeugd en Jongeren activiteiten, Jeugdzorg, het continueren
van partnerships met Gemeente, Goedvoormekaar.nl en diverse andere instellingen en
organisaties.
Zoals vermeld: Het jeugd- en jongerenwerk blijft een speerpunt in ons beleid. Dat gebeurt
door ook in 2017 deel te nemen aan Sjors Sportief en Sjors Creatief 2017, door samen te
werken met de gemeente in het LEJA project en met Lumens Jongerenwerk (Dynamo) en
door bestaande activiteiten te ondersteunen. Een eerste aanzet voor nieuwe jongeren
activiteiten zijn de DJ workshops. De Pracht vraagt aan de gemeente een meer
ondersteunende en stimulerende rol te spelen, en de maatschappelijke probleemvelden van
jongeren te beschrijven en de coördinatie van de organisaties en instellingen die werken op dit
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gebied (als CGJ). Opzetten en stimuleren van jeugd- en jongerenactiviteiten speelt een rol in
toekomstige ontwikkeling 2017/2018 van alle commissies: Cursussen, Zorg en Welzijn
Communicatie en Marketing , Beheer en Exploitatie en Activiteiten. Verwezen wordt naar de
betreffende hoofstukken van de commissies in dit jaarverslag.
Verdere uitwerking van de activiteiten in het kader van Zorg en Welzijn, bijvoorbeeld activiteiten
voor mantelzorgers samen met GOW. Samenwerking met o.a. CMD, Zuidzorg Lunetzorg,
onderwijsinstellingen etc.
Blijvende partnerships bij andere initiatieven van de gemeente zoals buurtpreventie en
Goedvoormekaarwaalre.nl.
Er zal een nieuw Huishoudelijk Reglement met taakomschrijvingen van alle commissies
gemaakt worden die meer de actuele organisatie weergeeft.
Er zal een eerste aanzet gegeven worden voor het opstellen van een nieuw vierjarenplan
2019-2022.
Continuering van het overleg met de gemeente Waalre, Stichting Maatschappelijk Beheer
Waalre, Lumens en Dynamo en Volksuniversiteit Waalre, dat zelfstandig zal gaan opereren.
Blijven zoeken naar mogelijkheden om het te verwachten tekort in 2018 te kunnen opvangen. In
2017 zullen we projecten blijven opzetten om voor sponsoring aan te dragen. Verder zullen we
nieuwe projecten samen met de gemeente en instellingen ontwikkelen en deze ‘terug te verkopen’
aan de gemeente. Met name de aanstelling van een nieuwe beheerder en uitbreiding van het aantal
uren interieurverzorging, die samenhangen met een grotere toeloop van gasten en gebruikers, zijn
een verhoging van de kostenpost in 2017.
De Commissie Communicatie en PR krijgt een nieuwe taak erbij: Marketing. De nieuwe naamstelling
is Commissie Communicatie en Marketing (CCM). .Zij zullen ook gaan kijken hoe de diverse
activiteiten, ontwikkelingen etc.in de veranderde samenleving in nauwe samenwerking met de
commissies van De Pracht te ‘vermarkten’ zijn. Een nieuwe taakomschrijving en ‘business plan’
zullen opgesteld worden.
Voor de Commissie Activiteiten zal naarstig gezocht worden naar kandidaten voor het invullen van
de vacature(s) van voorzitter (s). Ook wordt gekeken hoe deze commissie anders georganiseerd kan
worden. Een evaluatie van alle activiteiten, samen met de Commissie C&M, moet gebeuren om te
kijken welke activiteiten, met name voor de jeugd, nog aansluiten bij de behoefte en de toekomst.
Binnen de Commissie Beheer en Exploitatie zal de opvolging van de huidige beheerder Wil Rutter
, die een sleutelrol vervult en per 2 mei met pensioen gaat, prioriteit hebben. Dit zal samen gaan
met verdere uitwerking van het plan “Toekomst Beheer”.
We zullen ons blijven inzetten voor duurzaamheid en verdere bezuinigingen op
energiekosten.
Implementatie van de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening en aanvragen van nieuwe
uitgebreide vergunningen.
In het kader van Leerwerkplek zullen we blijven werken aan mogelijke uitbreiding van het
aantal stageplaatsen.
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4. Financiën SDPE
De verwachtingen voor de jaren 2016 en 2017 waren medio 2015 erg negatief door de economische
crisis (situatie bij de banken en in Griekenland), subsidieverlagingen, terughoudende bestedingen door
burgers en stijgende kosten. De subsidieverlaging kon niet meer door kostenbesparingen worden
opgevangen en drastische maatregelen leken noodzakelijk om te kunnen blijven voortbestaan als
gemeenschapscentrum. De financiële situatie was zo nijpend dat het eigen vermogen medio 2017
volledig zou zijn verbruikt. Het vertrouwen in de economie was op een dieptepunt en de angst voor
behoud van werk was voelbaar.
Daarom hebben we medio 2015 een plan met 4 mogelijke scenario’s gelanceerd om als
gemeenschapscentrum te kunnen overleven. Deze 4 scenario’s hebben we met veel instanties
besproken en aan de gemeenteraad gepresenteerd met het verzoek om met ons mee te denken om zo
de juiste keuzes te kunnen maken.
Uiteindelijk is gekozen om een combinatie van de 4 scenario’s te volgen:
1)
2)
3)
4)

prijsverhogingen van resp. 10 en 5% voor zaalhuur en consumpties,
niet meer doorgaan met een aantal niet kostendekkende jeugd- en volwassenactiviteiten,
projectmatige sponsoring realiserenen,
een combinatie van de voorgaande 3 scenario’s.

Met deze scenario’s hebben we eind 2015 een dekkende begroting voor 2016 op durven te stellen die
erg ambitieus leek maar waar we wel in geloofden.

Realisatie in 2016:
De Open Dag van september 2015 leverde weinig inschrijvingen voor activiteiten en cursussen op.
Daarna echter begon het vertrouwen in de economie langzaam te verbeteren. Mensen durfden weer
geld uit te geven met als gevolg meer inschrijvingen voor activiteiten en cursussen
Daarnaast zijn een aantal projectmatige initiatieven gestart zoals de 2e PrachtDag en de aanmelding
voor een “Appeltje van Oranje” van het Oranje Fonds. Na de onverwachte nominatie zijn we een van
de 3 prijswinnaars geworden.
De uitreiking van de prijs op paleis Noordeinde was een ongekende ervaring. De bedankborrel daarna
voor alle vrijwilligers en relaties was uniek. Dit had een geweldige positieve impuls tot gevolg voor de
omzet en het aantal nieuwe vrijwilligers.
In het voorjaar van 2016 hebben we een nieuw initiatief gestart om de ontmoetingsruimte te verbinden
met een nieuw ingericht terras en de aanleg van een beleeftuin. De al aanwezige Jeu de Boules baan
werd opgeknapt en opnieuw in gebruik genomen.
Dit alles werd gerealiseerd met bijdragen van het Oranje Fonds, de Provincie Noord-Brabant, de
Gemeente Waalre, de Christoffelstichting en met de inzet van veel eigen vrijwilligers.
Door het open karakter van het terras en de beleeftuin is er een duidelijke ontmoetingsfunctie
toegevoegd aan ons centrum. Dit heeft ook weer een extra impulsen en klanten opgeleverd.
Als extra hoogtepunt hebben we het jaar 2016 mogen afsluiten met het bezoek van HKH Máxima aan
De Pracht. Dit was een geweldige kroon op het werk van onze vrijwilligers en het personeel van De
Pracht maar ook van de wijk en de gemeente Waalre.
Dat dit alles mogelijk zou zijn hadden we niet verwacht. Het heeft een geweldig positief effect op de
exploitatie van De Pracht opgeleverd waar we hopelijk nog jaren van kunnen profiteren.
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Ondanks de positieve impulsen waren er ook activiteiten die we hebben moeten beëindigen doordat
er minder deelnemers waren of door gebrek aan interesse. Dit waren o.a. de disco, herfstkamp en
herfstactiviteiten en het muziekcafé. Ook waren de opbrengsten van de ruilbeurzen minder dan in
voorgaande jaren. Andere activiteiten zijn juist in omvang toegenomen zoals de Halloweentocht,
biljarten, Jeu de Boules en Seniorensoos.
De cursusopbrengst is uiteindelijk 6% hoger uitgekomen dan in voorgaand jaar. Dit kwam door:
- nieuwe cursussen Italiaans, Interculturele communicatie en Lezingen over kunst,
- meer opbrengsten Mimi’s danstuin, Bridge, Reanimatie en Vilten
- minder opbrengsten Tai-chi, Mandalatekenen en Breien,
- het wegvallen van Digitale fotografie, Filosofie, Kunstzinnig creëren en Mandalavouwen.
De commissie Zorg en Welzijn begon een 2e PrachtDag. Er waren meer deelnemers bij het Eetcafé,
Repair café, Juridisch spreekuur en de Inloopochtend. De groei was daardoor 57%.
De verhuur van zalen aan derden heeft een stijging van 12% opgeleverd bij een prijsstijging van 10%.
De stijging is gerealiseerd ondanks het stoppen van enkele vaste gebruikers als Bioritme, Vino
Vivimus, Schilders collectief , Kinderspel en Aqua creatief.
Ook de buffetomzet is met 12% toegenomen bij een prijsstijging van 5%.
In de zomervakantie zijn voor het eerst als proef een aantal activiteiten georganiseerd voor
wijkbewoners. Op een aantal dagen was er o.a. inloopochtend, jeu de boules, biljarten, kaarten en
ontmoeten. Er is duidelijk een behoefte om dit te herhalen.
Met de hiervoor genoemde acties is het jaar 2016 uiteindelijk ver boven de verwachting afgesloten met
12% meer opbrengst. Deze steeg naar € 283.300,- tegen 252.200,- een jaar eerder en daardoor hebben
we nu een positief resultaat van € 3.980,- behaald.
De bijzondere baten en lasten zoals de prijs toegekend door het Oranje Fonds (het Appeltje van
Oranje), sponsoring van het buitenterrein en de energiebelastingteruggave (van 2011 t/m 2014) zijn
los van de normale resultatenoptelling opgenomen. Tegenover deze bijzondere inkomsten stonden
dezelfde uitgaven/overboekingen naar bestemmingsreserves voor nieuwe projecten.

Verwachting 2017-2018:
Op basis van de verbeterde economische situatie, doorgevoerde prijsverhogingen, nieuwe activiteiten
en een mooi terras met beleeftuin hebben we de verwachtingen voor de komende jaren bijgesteld van
een sterk negatieve naar dekkende situatie. Ook zijn we vol vertrouwen bezig om een nieuwe beheerder
aan te stellen als opvolger van de Hr. Wil Rutter die op1 mei 2017 met pensioen zal gaan. Door de
inwerkperiode voor de nieuwe beheerder zullen er meer salariskosten ontstaan. Ook door meer
schoonmaakkosten, kosten bij de PrachtDag voor inhuur en stagiaires zullen de kosten toenemen.
Hierdoor zal het positieve resultaat van 2016 niet herhaald worden.
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5. Bestuur en medewerkers
Bestuur Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE):
Het Dagelijks Bestuur (aangeduid als DB) van de stichting SDPE bestaat uit de voorzitter,
vicevoorzitter/ secretaris en penningmeester. Zij vergaderen minimaal eens per maand Het DB is
belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten en voorts met alles wat nodig is voor een goede
dagelijkse gang van zaken; het voorbereiden van besluiten die in het Algemeen Bestuur (aangeduid
als AB) gebracht moeten worden, of het nemen van voorgenomen besluiten die ter goedkeuring
(instemming) voorgelegd worden aan het AB.
Het AB van de stichting bestaat uit de leden van het dagelijkse bestuur (DB) en de voorzitters van de
commissies. Dit zijn de Commissies Activiteiten (Jeugd/Jongeren- en Volwassenen), Cursussen, Zorg
& Welzijn, Beheer & Exploitatie en Communicatie & PR. De administratief en secretarieel
medewerkster is als notulist bij de AB vergaderingen aanwezig.
Bestuursleden







Hans van Baal is vanaf 1 januari 2012 voorzitter van het SDPE en is per 1 januari 2016
herbenoemd voor een periode van 4 jaar
Loes Kort is vanaf september 2012 secretaris/vice voorzitter en sinds september 2014 ook
voorzitter Zorg & Welzijn.
Jan van Maasakkers is sinds oktober 2006 penningmeester. Aangezien in oktober 2014 de
tweede zittingstermijn verliep en hij niet herbenoembaar was, heeft het AB Jan van
Maasakkers dispensatie verleend voor een additionele twee jaar. Ook voor het jaar 2017 heeft
het AB andermaal dispensatie verleend.
Piet Verhoeven is sinds juli 2015 voorzitter van Commissie Beheer & Exploitatie.

12

JAARVERSLAG 2016




GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PRACHT

Frank Schoenmakers is sinds oktober 2013 ad interim voorzitter en vanaf voorjaar 2014
voorzitter Commissie Activiteiten. In 2016 heeft Frank het voorzitterschap neergelegd, maar
blijft wel contactpersoon voor het AB naar de Commissie Activiteiten.
Hermien Weistra is sinds januari 2011 voorzitter Commissie Cursussen en is in januari 2015
herbenoemd , voorlopig voor een periode van 4 jaar.
Ineke Hogendijk is sinds april 2013 voorzitter van de Commissie Communicatie & PR. Ineke
heeft per 1 november 2016 haar voorzitterschap neergelegd en is per die datum opgevolgd
door Bé Noordman

Hiermee waren alle functies voor zowel het DB als AB in 2016 bezet, met uitzondering van de
voorzitter Commissie Activiteiten.

Doelstellingen en Ontwikkelingen bestuur 2017:






Voor 2017 komen er vacatures vrij voor de functies voorzitter Commissie Cursussen en
voorzitter Commissie Activiteiten omdat de voorzitters het bestuur hebben geïnformeerd hun
voorzitterschap te willen beëindigen. Teven blijft de functie van penningmeester vacant.
Er is een kandidaat voorzitter Commissie Cursussen: Peter Leijten, die mogelijk per 1
september zal starten.
In juni 2017 zal een update gemaakt worden van het Huishoudelijk Reglement met de
bijbehorende taakomschrijvingen van de bestuurscommissies (5)
De Commissie Communicatie & PR krijgt er als taak Marketing bij en wordt Commissie
Communicatie & Marketing (CCM) De commissie zal een nieuwe taakomschrijving maken en
een Communicatie Marketing Plan SDPE opstellen.
Er is een vacature Boekhouder gesteld ter ondersteuning van de penningmeester.

Medewerkers van SDPE:
In 2016 waren vier medewerkers (2,47 fte’s) in vaste dienst van de stichting. Alle personeelsleden
vallen onder de cao voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.
 administratieve/secretariële/sociaal-culturele ondersteuning: Brigitte Arie (0,5 fte)
 beheerders: Wil Rutter en Jos Slaats (1,63 fte’s)
 interieurverzorgster: Conny van Nistelrooy (0,3 fte)

Doelstellingen en Ontwikkelingen medewerkers 2017:





In verband met naderende pensioen van Wil Rutter per 2 mei 2017 wordt door Commissie
Beheer & Exploitatie een werkgroep opgezet om invulling te geven aan een nieuwe opzet van
Beheer en is een vacature gesteld voor een nieuwe beheerder die Wil Rutter qua uren een op
een zal opvolgen. (Bij verschijnen van dit jaarverslag is reeds voorzien in deze vacature en is
Chris van der Linden aangenomen als beheerder, met inachtneming van de procedures met
betrekking tot proefperiode, aanstelling etc.)
Het aantal uren voor interieurverzorging zal indien mogelijk worden uitgebreid.
De Pracht is officieel Leer-Werkplek en dientengevolge zal gekeken worden hoe eventuele
werkzaamheden door stagiaires kunnen worden verricht en het aantal stageplaatsen uit te
breiden.

13

JAARVERSLAG 2016

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PRACHT

6. Vrijwilligers
Het bestuur van De Pracht is trots op haar vrijwilligers.
Samen zorgen zij ervoor dat er een breed aanbod van activiteiten en cursussen kunnen plaatsvinden.
De gastheren en gastvrouwen zorgen voor een vriendelijke sfeer zodat een ieder zich welkom kan
voelen.
Ook het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.
Het vrijwilligersbeleid wordt gezien als een belangrijke pijler van de organisatie.
Sleutelwoorden hierbij zijn binding aan De Pracht, passie, eigen verantwoordelijkheid, teamwork en
een actief wervingsbeleid.
Dit is de kracht van De Pracht
De opbouw
Postcode
5583
5582
5581
Elders
Totaal

van het vrijwilligersbestand naar postcode:
Wijk
2014
2015
2016
Ekenrooi
115
136
114
Voldijn
34
33
46
Waalre dorp
6
9
11
Buiten Waalre
14
6
8
169
184
179

Verdeling vrijwilligers naar leeftijd
< 20 jaar
20-39 jaar
41-59
7

19

> 60 jaar

jaar

69

84

De Pracht beschikte in 2016 totaal over 179 vrijwilligers; 118 vrouwen en 61 mannen. Er is een kleine
teruggang t.o.v. 2015
De oudste vrijwilliger is 87 jaar ,de jongste 18 jaar .De meeste vrijwilligers wonen in de eigen wijk.
Mensen vertrekken vanwege privé omstandigheden en nieuwe vrijwilligers melden zich aan.
Bij de leeftijdsopbouw van de vrijwilligers valt op dat het merendeel van de vrijwilligers van middelbare
leeftijd en ouder is .Dit hangt grotendeels samen met de activiteiten die aangeboden worden. Het
werven van jongere vrijwilligers blijft voor De Pracht een aandachtspunt
In het bestuur waren er in 2016 vacatures voor de voorzitter van de Communicatie Commissie, de vz
Cursuscommissie en penningmeester.
Per 1 september 2016 is de vacature van voorzitter Communicatie Commissie ingevuld.
De huidige voorzitter van de Cursuscommissie en de penningmeester blijven actief tot een opvolger is
gevonden.
Visie en beleid
De vrijwilligers worden op projectbasis aangezocht, werken samen met een bepaalde groep voor een
korte intensieve periode (bijvoorbeeld beurzen, seizoen gerichte activiteiten) of intensiever, zelfs
wekelijks, voor jeugd zoals creakids en dansen en volwassenactiviteiten. De binding met hun eigen
groep is hierbij van groot belang. Ze hebben de verantwoordelijkheid en regie over hun eigen activiteit.
Waar nodig kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit het bestuur.

Werving
Het bestuur heeft een actief wervingsbeleid. Per vacature wordt bekeken wat de beste aanpak is.
Vrijwilligers komen uit eigen kring, via mond-tot-mondreclame, het aanspreken op persoonlijke titel,
maar ook via de website Goed voor Mekaar van de gemeente Waalre en de vrijwilligerspunten Waalre
en Valkenswaard en organisaties als Cordaad. Onze Communicatiecommissie speelt hierbij een
belangrijke rol. Via nieuwsbrieven, flyers, posters en publicaties in de lokale dagbladen en media
treden we naar buiten
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Dit jaar hebben we tijdens de landelijke verkiezingen van 2016 de Pracht kunnen promoten als
winnaar van de Appeltjes van Oranje, De bezoekers van het stemlokaal konden een filmpje bekijken
en de fotoboeken inzien van de prijsuitreiking op het paleis en het bezoek van Koningin Maxima aan
de Pracht. Ook hebben we zo specifieke vacatures voor gastheren en gastvrouwen, voorzitter
commissie activiteiten en penningmeester onder de aandacht kunnen brengen. Met deze actie
hebben we ons vrijwilligersbestand weer kunnen uitbreiden
De materiële beloning voor de vrijwilligers is beperkt. Toch wil het bestuur de successen vieren en de
vrijwilligers bedanken. Eén keer per jaar is er een feestavond voor alle vrijwilligers met hun partner.
Voor jubilea en huldigingen doen we een beroep op de creativiteit van de eigen groep en is er een
bescheiden bijdrage vanuit het bestuur. Met elkaar onze verbinding vieren staat daarbij voorop.

Resultaten in 2016:










Het vrijwilligersfeest op 5 november 2016 stond geheel in het teken van de Appeltjes van
Oranje
Deskundigheidsbevordering herhaling BHV (BedrijfsHulpVerlener) en IVA (Instructie
Verantwoord Alcohol schenken) voor beheerders en gastvrouwen/-heren.
Kerstattentie: Opvouwbaar boodschappentasje met Pracht Logo, gemaakt door een creatieve
vrijwilligster
Digitale kaarten en bedankjes bij speciale inzet en jubilea van vrijwilligers.
Gemeentelijke vrijwilligerspenning voor drie vrijwilligers, als blijk van waardering voor hun
jarenlange inzet voor De Pracht: Het betrof Ankie Buma en Sylvie Groeneveld van dansgroep
Butterfly en Rob Kerkenaar, vrijwilliger bij de Electroclub.
Inzet van een breed scala aan communicatiemiddelen om onze vrijwilligers te informeren. Zie
hiervoor het hoofdstuk Communicatie.
Inzet van mensen uit de buurt die geen vrijwilliger zijn, maar wel een aandeel hadden in
buurtgebonden activiteiten zoals de jaarlijkse Halloweentocht.
Speciale inzet van de vrijwilligers ter voorbereiding van het bezoek van Koningin Maxima op 2
december 2016
Bewustwording gecreëerd bij diverse groepen voor het belang van een sluitende begroting
van hun activiteit voor de Pracht.

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2017:










Continuering van actief vacaturebeleid. Jongere vrijwilligers werven voor activiteiten die voor
hen aantrekkelijk zijn, samenwerken met Lumens Groep.
Vrijwilligers( gastheren/gastvrouwen) werven voor “beheer nieuwe stijl”.
Vrijwilligers werven voor beleeftuin en buitenterrein
Vrijwilligers blijven betrekken bij de toekomst van De Pracht via nieuwsbrieven, mailberichten
en informatiebijeenkomsten.
Persoonlijke contacten met vrijwilligersorganisaties uitbreiden
Goed voor Mekaar Waalre benutten.
Investeren in deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers met een beperking een plaats bieden binnen De Pracht
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7. Activiteiten Jeugd en Volwassenen
Samenstelling commissie:
Frank Schoenmakers, Interim-voorzitter
Trudy Dekker, lid commissie
Janny Derkx, lid commissie
Mirjam Kees, lid commissie
Ank de Bot, lid commissie
Brigitte Arie, toegevoegd lid commissie

Resultaten algemeen:
Ook in 2016 zijn er weer volop activiteiten bij De Pracht georganiseerd, voor zowel de jeugd als voor
volwassenen. Het cijfermatig overzicht van alle activiteiten staat in de bijlage van dit jaarverslag. De
activiteiten ,enkele uitzonderingen daargelaten, werden goed bezocht. Het bezoekersaantal van
gemiddeld 1200 per week werd in 2016 geconsolideerd.

Activiteiten en resultaten Jeugd 2016:

Halloween

Paaseieren zoeken

- Dansgroep Butterfly ( vanaf 6 jaar )
- Open Dag met kindermarkt
- Elektroclub en Lego league(8 t/m 14 jaar)
- Kindercarnaval
- Crea Kids (4 t/m 8 jaar )
- Modelbouwclub De Pracht ( vanaf 14 jaar )
- Technika 10 ( voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar )
- Kindermarkt
- Lampionnenoptocht/Halloween
- Paaseieren zoeken
- Sinterklaasmiddag
- Kinderboekenweek met permanente boekenkast (4 t/m 12 jaar)
Enkele bijzonderheden met betrekking tot de jeugdactiviteiten.
 We zien in 2016 bij diverse jeugdactiviteiten een dalende lijn wat betreft deelname.
 Helaas is Herfstkamp door een tekort aan aanmeldingen en vrijwilligers niet doorgegaan.
 De Halloweentocht had wederom een recordaantal deelnemers. Meer dan1100 mensen
liepen mee, onder wie veel kinderen. Velen liepen verkleed door de straten van Ekenrooi en
hadden bij aanvang een leuke lampion en toepasselijke versiering gekocht. Weer meer
straten en buurten hadden zich aangesloten en voor veel aankleding en evenementen
gezorgd. Een prachtig voorbeeld van participatie van velen uit de buurt. De Pracht
Halloweentocht is een begrip in de wijk Ekenrooi en Aalst geworden.
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De Pracht heeft ook in 2016 actief meegedaan aan het initiatief Sjors Sportief & Sjors Creatief
en dit heeft behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen voor kennismakingslessen en activiteiten
opgeleverd. Echter dit resulteerde helaas niet in een toename van jeugd die aan de
activiteiten etc. deelnam.
Dankzij veel wervingsacties o.a. tijdens open dag en in diverse publicaties heeft Butterfly,
maar zeker ook door het bezoek van HKH Máxima het aantal leden voor seizoen 2016/2017
zien toenemen. Tevens zijn snuffellessen gestart voor de allerkleintjes Extra ondersteuning
en aandacht vanuit commissie en bestuur blijft benodigd en een gedeelte van het ontvangen
prijzengeld van AvO is gereserveerd voor Butterfly.
Samenwerking met Lumens Jongeren (Dynamo) blijft moeizaam, echter een aanzet wordt
gegeven voor een DJ workshop voor jeugd tussen 12 en 17 jaar samen met Dynamo.
Er is overleg met de Brede School met als beoogd resultaat om de scholen meer te betrekken
bij vaste en incidentele activiteiten in De Pracht. Resultaat: deelname bij activiteiten
buitenterrein, PrachtDag, bezoek HKH Máxima.
In 2016 is een eerste aanzet gegeven om te kijken naar de toekomst en wat de jeugd wil.
Ondersteuning vanuit de Gemeente om e.e.a. te inventariseren is besproken.
De LEJA wordt verwerkt in eerste aanzet van ons Jeugdbeleid.
De Pracht nam actief deel aan de Kinderboekenweek met een uitgebreide kinderboekenhoek
en een kinderboekenruilkast.
Tijdens werkbezoek van HKH Máxima zijn met name de jeugdactiviteiten gepromoot en
prominent in de pers naar voren gekomen.

Doelstellingen en Ontwikkelingen jeugdbeleid 2017:










Jeugd- en jongerenwerk is ook een speerpunt in 2017, zoals al is opgenomen in het
meerjarenplan 2015-2018;
Overleg met Lumens Jongerenwerk (Dynamo)is inmiddels weer opgestart. Het streven is om
samen met Lumens nieuwe jeugdactiviteiten te ontwikkelen
Het overleg met de Breda School Aalst-Waalre wordt gecontinueerd
Het project Sjors Sportief & Sjors Creatief blijft De Pracht ondersteunen
In ons jeugdbeleid verwerken we de uitgangspunten opgenomen in het LEJA rapport, dit
samen met onze Commissie Zorg & Welzijn
De Pracht heeft de gemeente gevraagd om een meer coördinerende rol op zich te nemen met
betrekking tot de initiatieven die in Waalre worden ontwikkeld om de jongeren t/m 23 jaar
meer te betrekken. Dit is in kwartaaloverleg toegezegd.
De Pracht schenkt aandacht aan het door het Oranjefonds gestarte project Young Impact. Dit
is een krachtige beweging van jongeren die in actie komen voor een betere wereld.
Samen met de Commissie Zorg & Welzijn verder onderzoeken of De Pracht gaat deelnemen
aan het project “De Gouden Zet”, bedoeld om jongeren te verbinden met ouderen door
jongeren ideeën te laten indienen.
We zullen in 2017 de jeugdactiviteiten terdege evalueren om te kijken welke wel en welke niet
levensvatbaar zijn. Daarbij zal ook gekeken moeten worden welke betekenis het heeft voor de
vrijwilligers. Eventueel nieuwe activiteiten opzetten of sommige activiteiten om te vormen
naar de wensen van de tegenwoordige jeugd.
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Activiteiten en resultaten voor volwassenen 2016:
- Muziekcafé De Pracht
- Open Dag
- Vrijwilligersfeest
- 50+Soos
- Biljartclub De Prachtstoters
- Diverse markten en kinderkleding- en speelgoedbeurzen
- Ruilbeurzen
- Houtsnijden
- Kunst- & Cultuurmarkt
- Rikken
- Volksdansen
- Boekenruilkast
- Prachtdamesavonden
- Jeu de Boules
- Exposities in De Pracht van schilderijen, foto’s etc.

Enkele bijzonderheden met betrekking tot de volwassenactiviteiten.
 Nadat we in 2016 het buitenterrein van De Pracht hebben opgeknapt is ook de Jeu de Boules
baan aangepakt. En met succes, want het leverde meteen enkele liefhebbers op die nu
wekelijks op de baan te zien zijn.
 De nieuw opgezette activiteit Prachtdames blijkt een succes, met name de Pubquiz wordt
druk bezocht. Er heeft een groep dames zich aangemeld voor een biljartcursus!
 De meeste activiteiten worden in het algemeen goed bezocht en sommige hebben een
toename van het aantal deelnemers
 In de zomervakantie hebben we zomeropenstelling getest voor eenzame en oudere mensen
uit de wijk. Dit wordt geëvalueerd om te kijken of we deze activiteit kunnen uitbreiden.
 De boekenruilkast blijkt een doorslaand succes. Zoals ook de kinderboekenruilkast.
 Muziekcafé De Pracht, met enige regelmaat georganiseerd op zondagmiddag, voorziet
duidelijk in een behoefte gezien de belangstelling.

Doelstellingen en Ontwikkelingen volwassenenbeleid 2017:








De organisatie van de commissie (voor zowel jeugd al volwassenen) blijft een punt van
aandacht. Nieuwe vrijwilligers zijn nodig voor diverse functies o.a. voorzitterschap etc. Er
hebben zich al enige kandidaten als vrijwilliger aangemeld. Wel zullen we in 2017/2018 kijken
hoe de commissie anders georganiseerd kan worden om optimaal resultaat te behalen.
Activiteiten blijven een van de doelstellingen van de Pracht en vormen een levensader.
Met het project buitenterrein met onder meer een opgeknapte Jeu de Boules baan zijn
nieuwe activiteiten voorzien, zoals een Pracht Petanque club
Overleg met de werkgroep “GoedvoormekaarWaalre.nl” van de gemeente en waar De Pracht
partner is, voor het opzetten van diverse nieuwe activiteiten o.a. met buurtbemiddeling etc.
We zullen onderzoeken welke activiteiten door de omgeving gevraagd worden (Omdenken)
en daarop inspelen. Dit zal samen in nauw overleg met Commissie Zorg & Welzijn en
Commissie Communicatie & Marketing gebeuren..
Het prestatiecontract 2016/2017 vraagt om ieder jaar een nieuwe volwassenenactiviteit.
Samen met commissie Zorg & Welzijn mogelijkheden onderzoeken om hieraan te voldoen.
In 2017 verwachten we zowel bij de jeugd als volwassenactiviteiten na een terdege evaluatie
dat er enkele activiteiten misschien zullen verdwijnen. Maar aan de andere kant zijn we ook
druk bezig binnen De Pracht maar ook met externe partijen om nieuwe activiteiten op te
zetten die aansluiten bij deze tijd.
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8. Cursussen
NB. Omdat de cursussen in De Pracht lopen van september t/m mei/juni is, in tegenstelling tot de
jaarverslagen van overige commissies, de inhoud van dit verslag gebaseerd op het cursusaanbod van
september 2015 t/m mei/juni 2016

Algemeen:
Doel van de cursuscommissie is het organiseren van cursussen en workshops voor volwassenen en
kinderen. Er wordt geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, verdeeld in de
volgende categorieën:
 Kunst, Cultuur en Algemene Ontwikkeling
 Talen
 Creativiteit en Vaardigheden
 Gezondheid en Beweging
 Hulpverlening en Reanimatie
 Computercursussen
 Jeugdcursussen

Samenstelling van de commissie:
Hermien Weistra
Connie Sinteur,
Trudy Dekker
Loes Kort
Peter Leijten,
Gerard Spaans
Marie-Jeanne Horsten-Verkerk
.

voorzitter
secretaris
commissielid
commissielid (t/m mei 2016)
commissielid
commissielid
commissielid
.

Taak van de commissieleden:
Elk commissielid is contactpersoon van een aantal cursussen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tot
stand komen van een cursus, de afspraken met de docent, het reserveren van lesruimte en eventueel
de evaluatie na afloop van een cursus.

Publicatie van het cursusaanbod:
Publicatie van het cursusaanbod gebeurde op de volgende wijze:










De programmafolder: De cursussen werden gepubliceerd in een informatie- en
programmafolder. Deze folder werd samengesteld in samenwerking met de Volksuniversiteit
Waalre (valt onder de Stichting Maatschappelijk Beheer Waalre)
De folder werd huis aan huis werd verspreid in de gemeente Waalre.
Folderrek in De Pracht: In het folderrek van De Pracht lagen cursusfolders met extra
informatie + een inschrijfformulier.
De website: Het cursusprogramma werd getoond op de website van De Pracht, met daarbij de
mogelijkheid tot digitale aanmelding.
De pers (kranten, radio en tv) Met behulp van de Commissie Communicatie werd ons
programma gepubliceerd in de regionale media als de Schakel, het Valkenswaards Weekblad,
en Radio Horizon, de regionale radio- en televisiezender.
De basisscholen: de jeugdcursussen werden aangeboden aan de in de (digitale)
schoolkranten van de basisscholen in de gemeente
De Jeugdcursussen werden gepubliceerd in het Boekje Sjors Actief
De Commissie Communicatie zorgde voor publiciteit op de website van De Pracht en op
Facebook en Twitter.
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Resultaten 2015-2016
Het cursusprogramma 2015-2016 bestond, evenals voorafgaande jaren uit langlopende (gedurende
het hele seizoen) en korte cursussen (enkele weken) Ook werden enkele workshops aangeboden
(tijdsduur één dagdeel)
Resultaten van de cursussen:
Categorie:
Kunst, Cultuur, Alg. Ontw.
Talen
Creativiteit en Vaardigheden
Gezondheid en Beweging
Reanimatie /Hulpverlening
Computercursussen
Jeugdcursussen
Totaal aantal cursussen en
workshops

totale
aanbod:
7
2
16
8
2
9
13

doorgegaan
4
1
11
6
2
6
8

niet
doorgegaan
3
1
5
2
0
3
5

57

38
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Het totale aantal deelnemers was 304. Vorig seizoen was het totale aantal deelnemers 339.
Het resultaat van het seizoen 2014-2015 was: 63 cursussen waarvan er 42 doorgingen.
Het totale aanbod van 2015-2016 was dus kleiner, 57 waarvan er 19 niet doorgingen.
Het aantal kinderen onder de twaalf jaar dat een cursus volgde was 64.
Opm. In de loop van het seizoen stromen bij de danscursussen steeds nieuwe deelnemers in. Het
getal hierboven (70) slaat op de eindstand in april 2016
Een gedetailleerd overzicht is als bijlage in dit verslag opgenomen. (Herkomst naar postcode,
verdeling over de leeftijdscategorieën)

Trends en ontwikkelingen in 2015-2016:
Kunst, Cultuur en Algemene Ontwikkeling:
De Leesgroepen en de Boekencarrousel blijken stabiele cursussen met al vele jaren een vaste groep
deelnemers.
Het aanbieden van diverse cursussen met een filosofische insteek in de afgelopen seizoenen heeft
weinig opgeleverd. Ook een cursus Kunstgeschiedenis trok te weinig deelnemers.
Talen:
De belangstelling voor de talencursussen was gering. De cursus Spaans heeft na een aantal goede
jaren dit seizoen te weinig aanmeldingen opgeleverd. Engels ging wel van start maar met het
minimum aantal deelnemers.
Creativiteit en Vaardigheden:
Bridge, Breien en Haken, Workshops Vilten trokken veel deelnemers.
De belangstelling voor Digitale Fotografie wordt geleidelijk minder.
Gezondheid en beweging:
Yoga, Tai-chi, Fitgym 55+ zijn en blijven populaire cursussen.
Bij een van de yogacursussen heeft de lesaanpak van een nieuwe docent tijdelijk voor onrust
gezorgd. Aan het eind van het seizoen is besloten het contract niet te verlengen. Er is een nieuwe
docent gevonden voor het seizoen 2016-2017
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Hulpverlening en Reanimatie:
Er is een extra cursus ingelast vanwege de grote belangstelling.
Computercursussen: (=Tablet- en iPadcursussen)
Bij de iPad- en Tabletcursussen werden vanwege de grote belangstelling extra cursussen aan het
programma toegevoegd.
Computercursussen zijn niet meer aangeboden.
Jeugdcursussen:
De deelname aan de Danscursussen (Mimi’s Danstuin en Klassiek Ballet) nam sterk toe. Deelnemers
druppelden gedurende het hele seizoen binnen. De populariteit van deze cursus is in hoge mate te
danken aan de, voor kinderen aantrekkelijke, aanpak van de docent.
Bij Type Wold loopt het aantal deelnemers terug. Reden: enkele basisscholen in de gemeente bieden
intern cursussen aan. Ook zijn veel kinderen al zo jong typvaardig dat de noodzaak tot blind leren
typen minder groot lijkt.
Speksteen bewerken en Vilt enzo trokken weinig deelnemers
De cursus Striptekenen was daarentegen een groot succes. Echter, deze cursus bleek niet te
handhaven vanwege het (voor De Pracht) te hoge honorarium van de docent.
Conclusie:
Het lijkt duidelijk dat we in de komende jaren de goed lopende cursussen moeten blijven continueren.
Cursussen die niet hebben opgeleverd wat we hadden verwacht zullen worden geschrapt. Er zal
(opnieuw) gezocht worden naar onderwerpen die, naar we hopen, wel aanslaan in de samenleving.
Een punt waar we meer en meer tegenaan lopen is het honorarium van docenten. Wij zijn gebonden
aan het tarief dat gebaseerd is op vergoedingen voor free-lance docenten ( € 23,50 per klokuur) Voor
sommige, veelal jongere docenten, is dat een reden om af te haken.

Activiteiten m.b.t. seizoen 2015-2016:


Samenstellen van de programmafolder 2016-2017:

Een werkgroep van vier personen (twee vertegenwoordigers van Volksuniversiteit Waalre (Het
Klooster) en twee van De Pracht), hebben een gezamenlijke programmafolder samengesteld voor
het seizoen 2015-2016.
De Volksuniversiteit valt sinds 2015 onder beheer van de Stichting Maatschappelijk Beheer Waalre.
Omdat ook zalencentrum het Hazzo onder deze stichting valt, zullen in de toekomst de activiteiten van
het Hazzo opgenomen worden in de folder.
De samenwerking m.b.t. het maken van de folder verliep in uitstekend overleg.
De prijzen van cursussen, die in beide instellingen aangeboden werden, zoals gebruikelijk, zo goed
mogelijk op elkaar afgestemd.
 Open Dag:
Het cursusaanbod werd op de Open Dag van De Pracht in september 2015 werd goed bezocht. Van
16 cursussen waren de docenten aanwezig.
Van de docenten, die niet aanwezig konden zijn, lag duidelijke informatie en/of werk op de tafels.
Het blijkt dat toekomstige cursisten behoefte hebben aan inhoudelijke informatie over een cursus.
Het aantal inschrijvingen op de dag zelf leverde weinig aanmeldingen op. Vaak blijkt wel dat men
zich, naar aanleiding van wat men heeft gezien, in de weken daarna inschrijft.
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Doelstellingen en Ontwikkelingen 2016/2017:




De samenwerking met VU Waalre in stand houden in foldersamenstelling, prijsafstemming en
docentenbeleid.
Onderzoeken of de samenwerking met de Stichting Maatschappelijk Beheer Waalre (Klooster en
Hazzo) kan worden uitgebreid met deelname van Lumens, de organisatie die het beheer van Het
Klooster heeft overgenomen
Blijven zoeken naar ideeën voor cursussen/workshops die passen bij de tijdsgeest, met daarbij
extra aandacht voor interesses van jongeren.
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9. Zorg & Welzijn
Algemeen:
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Waalre verantwoordelijk voor het Wmo-beleid, de participatie
samenleving en leefbaarheid van de wijk. De Pracht speelt hierbij een rol als partner van de gemeente
Waalre.
In 2014 is hiervoor de Commissie Zorg en Welzijn opgericht.
Onder deze commissie vallen de PrachtDag, inloopochtend het Toverstokje, ons eetcafé, het
Repaircafé en het juridisch spreekuur.

Samenstelling Commissie:
Loes Kort: voorzitter
Dorien de Waal: commissielid
Saskia van den Broek: commissielid

PrachtDag:
Algemeen
PrachtDag is een dagbestedingsprojekt voor kwetsbare ouderen uit Waalre, die niet meer in staat zijn
om zelfstandig deel te nemen aan bestaande ontmoetingsactiviteiten.
Dit project is in 2014 in samenwerking met de gemeente Waalre als pilot gestart.
Al vanaf de start was duidelijk dat de PrachtDag een goed initiatief was en in een behoefte voorzag.
Eind 2015 heeft de gemeente Waalre besloten om de PrachtDag blijvend te ondersteunen met €
25.000,- per dag per jaar. Ook werd er toestemming geven tot de start van een tweede PrachtDag
vanaf november 2015.
De PrachtDag is het gehele jaar toegankelijk ( m.u.v. de officiële feestdagen) op maandag en
woensdag, van 9.30 tot 16.00 uur.

Resultaten
Gasten






Het aantal gasten varieert over het jaar heen
Bezetting op de woensdag 9 -12 personen, op de maandag 8-10 personen
Verloop: in de loop van dit jaar zijn 5 deelnemers doorverwezen naar geïndiceerde dagopvang
We signaleren zwaardere problematiek bij de nieuwe instroom door het landelijk beleid
Eigen bijdrage voor De Pracht €12;00 per dag en €8;00 per dagdeel
Vervoer; op eigen gelegenheid , met buurtbus of wmo taxipas

Ondersteuning







Professionele ondersteuning door activiteitenbegeleidster van RSZK
Er is vaste vervanging voor ziekte en vakantie geregeld
Een pool van 15 vrijwilligers voor beide dagen
De vrijwilligers begeleiden de activiteiten of zijn inzetbaar voor specifieke taken zoals
wandelen, biljarten, verhalenkabinet, beweegactiviteiten en catering
Whatts app groep voor onderlinge afspraken
De Pracht is een gecertificeerd Leer-werkbedrijf voor zorg en welzijn. In 2016 hebben we 2
stagiaires van het Summa College begeleid
Deskundigheidsbevordering in teambijeenkomsten.( 3x per jaar)
Bestuurlijke ondersteuning via de CZW ( werving gasten en vrijwilligers, financiën, verbreding
netwerk)
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Inloopochtend ’t Toverstokje
Iedere woensdagochtend is er in De Pracht een inloopochtend voor (groot)ouders en verzorgers van
jonge kinderen van 0 tot 4 jaar. (Groot)ouders en verzorgers kunnen elkaar onder het genot van een
kopje koffie of thee ontmoeten en ervaringen uitwisselen, terwijl de kinderen met elkaar spelen. Er is
stimulerend en uitdagend speelgoed aanwezig en regelmatig wordt een activiteit georganiseerd, zoals
een poppenkast, samen muziek maken (o.a. met de ouderen ) of verhaaltjes vertellen door ‘oma
boek’. Maandelijks wordt er informatie verstrekt door de wijkverpleegkundige en is de gemeente
Waalre vertegenwoordigd door het CMD ( Centrum van Maatschappelijke Deelname)..
De begeleiding is in handen van vrijwillige gastvrouwen, bij wie men ook terecht kan met vragen.
Wekelijks wordt de inloopochtend bezocht door een gemêleerd gezelschap van gemiddeld vijftien
(groot)ouders en twintig kinderen.
De inloopochtend wordt gesubsidieerd door de gemeente Waalre in het kader van het gemeentelijke
jeugdpreventiebeleid.

Ons Eetcafé
Ons Eetcafé, in de ontmoetingsruimte van De Pracht, was in 2016 twee keer per maand geopend.
Elke tweede dinsdag van de maand van 12.00 tot 13.30 uur en elke vierde dinsdag van de maand van
17.00 tot 18.30 uur. Per keer gebruikten zo’n vijftien tot twintig gasten, ouderen en alleenstaanden er
een warme maaltijd. Sommige gasten combineerden het met een bezoek aan de 50+ soos .Ons
Eetcafé wordt begeleid door een team van enthousiaste vrijwilligers.

Het Repaircafé
Iedere derde zaterdag van de maand kunnen mensen tussen 9 en 12 uur met draagbare kapotte
spullen terecht bij het Repaircafé. Vrijwilligers met kennis van elektronica, houtwerk en naaiwerk staan
klaar om de spullen te repareren of advies te geven Er zijn in 2016 10 bijeenkomsten geweest van
het Repaircafé. Gemiddeld worden er 25 reparaties verricht per ochtend.
Meest voorkomende reparaties: senseo en nespresso apparaten, cd-dvd- en videorecorders en
stofzuigers. Ook kledingreparaties zijn erg geliefd. De reparaties worden kosteloos verricht door een
team van 10 vrijwilligers.
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld .

Het juridisch spreekuur
Vanaf oktober 2015 is er iedere derde zaterdag van de maand tussen 10 en 12 uur een juridisch
spreekuur. Dit wordt geleid door mr R. Willems., advocaat woonachtig in Waalre. Mr Willems heeft
een brede expertise en kan vragen beantwoorden op diverse rechtsgebieden zoals o.a. familie- recht,
strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht, schuldsanering.
Mr Willems werkt geheel op vrijwillige basis. Het spreekuur is voor iedereen toegankelijk,
laagdrempelig, anoniem en kosteloos.
Een vrijwillige bijdrage voor De Pracht wordt op prijs gesteld...

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2017:





Werving van gasten en vrijwilligers voor de PrachtDag, Inloopochtend en Ons Eetcafé
Dit blijft een doorlopend aandachtspunt.
Samenwerken en ervaringen delen met organisaties zoals CMD, Zuidzorg, Severinus,
Lunetzorg, basisscholen,
Zoeken naar mogelijkheden om jeugdigen en volwassen met een beperking een plek te
bezorgen binnen de Pracht
Speciale activiteit ontwikkelen voor mantelzorgers tijdens de week van de mantelzorgers
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10. Beheer en exploitatie
Samenstelling commissie
Piet Verhoeven, voorzitter
Jelle Bos, systeembeheerder
Robert van Gulik, systeembeheerder
Toon Verberne, bouwkundige zaken
Toon Mesman, technische ondersteuning
Johan Nobel, technische ondersteuning
Wil Rutter, beheerder
Jos Slaats, beheerder
Conny van Nistelrooy, interieurverzorgster
Gastheren en gastvrouwen: Hans van Baal, Unice Buurmeijer, Lenneke van Gulik, Joke Kisal, Nelly
Klijs, Mart Linnemans, Eugenie Meijlink, Harry van Oorschot, Merian Rip, Louis Sommen, Gerrit van
der Veer, Heidi van der Veer, Wil van ’t Verlaat, Kathleen van Limpt.

Resultaten 2016:







De Pracht was van september 2014 tot en met juni 2015 gemiddeld 90 uur per week open.
Gemiddeld waren er 1.200 bezoekers per week, incidentele activiteiten niet meegerekend.
De groep gastvrouwen en gastheren draaide zo’n 248 uur bardienst per maand, in enkele of
dubbele bezetting.
De bezettingsgraad van de zalen ging omhoog, zie onderstaande tabel. De huurinkomsten
waren 11% hoger dan in het jaar ervoor.
De buffetinkomsten waren gemiddeld 16% hoger dan in 2015. Zie ook het hoofdstuk bij het
jaarverslag van ‘Financiën’.
Met ondersteuning van de gemeente, provincie, Oranjefonds en Pastoor van Heijdenfonds
heeft De Pracht de projecten: “De Pracht van binnen naar buiten’’ en “Alle jaren tellen” in het
voorjaar van 2016 opgestart. Deze projecten omvatten een beleeftuin, terras , toegang vanuit
ontmoetingsruimte naar buitenterrein en een nieuwe Jeu de Boules baan. De gemeente heeft
ons een grondstuk van 100 vierkante meter ter beschikking gesteld; de provincie een subsidie
onder noemer van “Doe budget”; het Oranjefonds een subsidie onder het project: ‘Alle jaren
Tellen’ en verder een financiële ondersteuning uit het legaat van Pastoor van der Heijden,
indertijd een van de stichters van De Pracht.
De projecten zijn in september voltooid en derhalve is het nieuwe buitenterrein feestelijk
geopend door locoburgemeester Hanneke Balk en wel op 24 september tijdens Burendag.
Een vertegenwoordiging van Oranjefonds was hierbij aanwezig. Dit ging gepaard met
feestelijk vertoon en muzikale omlijsting.
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Er is een berging gekocht voor het tuingereedschap
Er is door de Gemeente op de hoek Sophiastraat Frederik Hendrik straat een bord geplaatst
dat verwijst naar De Pracht.
De tegels van het buitenterrein aan de Frederik Hendrikstraat zijn opnieuw aangelegd
Er zijn bloembakken geplaatst
Er is een informatiescherm geplaatst ten behoeve van onze Zalenplanner. Daarop kan de
bezoeker zien wat er in welke zaal plaats vindt.
Er zijn nieuwe buitendeuren geplaatst in onze ontmoetingsruimte aan de terras zijde.
Ten behoeve van de deuren is de verwarming op die plaats aangepast.
Er is een volautomatisch zonnescherm geplaatst.
Er is terrasmeubilair aangekocht.
De bezetting van de gerenoveerde Jeu de Boules Baan is goed te noemen.
Er is een team samengesteld ten behoeven van “De Toekomst van de Pracht”
Dit onder meer in verband met de pensioengerechtigde leeftijd van een van de beheerders
De heer Wil Rutter.
Dit team bestaat uit Piet Verhoeven, Brigitte Arie, Loes Kort en vanuit het team
Gastvrouwen/Gastheren, Mart Linnemans.
Het team Gastvrouwen/Gastheren heeft een nieuwe voorzitter: Eugenie van Meijlink
De zalen 1, 2 en 3 zijn voorzien van nieuwe vloerbedekking.
Er is een begin gemaakt met openstelling van de Pracht in de zomer maanden
Er is een sollicitatiecommissie samengesteld bestaande uit Brigitte Arie, jan van Maasakkers
en Piet Verhoeven, ten behoeve van een nieuw aan te trekken Beheerder.

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2017:







Het vervangen van de TL’s door Led TL’s om energiebesparing te verwezenlijken
De parkeerplaatsen voor invaliden en een niet-parkeren strook
de lijnen vervangen door witte stenen.
Een aantal andere onderhoudsposten zijn benoemd, deels samen met de gemeente Waalre.
In overleg worden deze opgepakt.
Extra vrijwilligers zijn nodig bij de gastheren en gastvrouwen. Ook de klusjesmannen/vrouwen kunnen uitbreiding gebruiken.
Verder blijft een belangrijk punt van aandacht “de toekomst van de Pracht” en het aanstellen
van een nieuwe Beheerder.
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11. Communicatie & Marketing
Samenstelling commissie:
Ineke Hogendijk,
Bé Noordman,
Milou Hagendijk,
Wouter Lenssen,
Martin Asveld,
Frank Mollen,
Cor van Mosseveld,

voorzitter tot 1 november
voorzitter vanaf 1 november
vanaf 1 juni - persberichten, website, facebook en Prachtflits
webmaster
redactie Prachtnieuwtjes
vanaf 1 mei - verzorgt ontwerp posters, affiches etc.
redactie Prachtnieuwtjes

Resultaten 2016:








De commissie heeft de volgende communicatie middelen verzorgd: website www.depracht.nl
facebookpagina, digitale nieuwsbrief Prachtflits, intern blad PrachtNieuwtjes, persberichten,
posters en flyers, jaarverslag 2015 en programmafolder 2015-2016 van De Pracht, Het
Klooster, Volksuniversiteit Waalre en ’t Hazzo. Ook werden regelmatig Regelmatig werden
adviezen m.b.t. de communicatie gegeven aan het algemeen bestuur en de vrijwilligers;
In 2016 is heel veel energie gestoken rondom de deelname van De Pracht aan het “Appeltjes
van Oranje” van het Oranje Fonds. Door de inzet van alle vrijwilligers van De Pracht heeft dit
uiteindelijk geresulteerd in de toekenning van de prijs en een bezoek van HKH Koningin
Máxima aan De Pracht in december 2016. Rondom deze deelname en het bezoek is door de
commissie veel energie gestoken in de informatie voorziening richting lokale en nationale
media;
De Facebook pagina van De Pracht heeft in 2016 mede geleid tot nog een grotere
bekendheid van ons gemeenschapcentrum binnen de gemeente Waalre en ver daarbuiten;
Wekelijks zijn diverse persberichten over de activiteiten en cursussen verstuurd naar de
media. Mede dankszij persoonlijke contacten met de media werd De Pracht regelmatig
genoemd in onder meer de lokale radio- en TV zender RTV Horizon;
De programmafolder met de informatie over activiteiten en cursussen in De Pracht, Het
Klooster, Volksuniviersiteit Waalre en ’t Hazzo is voor de negende keer samengesteld en
verspreid onder de bewoners van de gemeente Waalre.

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2017:






De commissie zal constant blijven werken aan de bekendheid van De Pracht, met het accent
op externe gerichtheid van de organisatie. In het licht hiervan moet ook gezien worden de
naamswijziging van de commissie m.i.v. 2017 in Commissie Communicatie & Marketing. Veel
aandacht zal worden geschonken aan de snelle veranderingen van onze samenleving – van
verzorgende naar een meer participatie maatschappij – en de hiermede veranderde
interesses van de burgers. Veel energie zal daarom moeten worden gestoken in het
onderzoeken of onze huidige activiteiten (voor al onze doelgroepen) nog aansluiting vinden bij
de burgers.
Daarnaast zal de commissie natuurlijk haar energie blijven stoppen in de
informatieverstrekking omtrent de activiteiten van De Pracht middels persberichten, facebook,
website etc.
In 2017 zullen alle protocollen, handleidingen etc. worden ge-updatet. Daarnaast zal de Info
map voor onze vrijwilligers weer zijn ge-updatet
Ook een belangrijke activiteit voor 2017 is – in zeer nauwe samenwerking met de eigen
commissies, maar ook met diverse externe organisaties – om te kijken op welke wijze onze
activiteiten voor zowel de jeugd als voor de volwassenen aansluiting behouden met de
behoeftes aan activiteiten en cursussen bij de bewoners van ons doelgebied. Het is van het
grootste belang voor een (gezonde-) continuïteit van ons gemeenschapshuis te weten dat we
een belangrijke ontmoetingsplek blijven voor deze mensen. We hebben te maken en zeker in
de nabije toekomst met een veranderende samenleving, waar de behoeftes aan activiteiten en
cursussen van de bewoners van vandaag niet meer dezelfde zijn voor die van morgen
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12. Overzicht vaste gebruikers
Diverse verenigingen, instellingen en groepen maakten in 2016 regelmatig gebruik van het gebouw
van De Pracht. Onderstaand een overzicht van de 41 vaste gebruikers:
Aalst Vooruit
Aalst-Waalrebelang
Angelien mindfulness yoga en tekenen
Beekdael
Body-Gym
Bridgeclub Aalst-Waalre
Bridgeclub Elma
Bridgeclub Inn
Bridgeclub Pracht van Waelst
Buurtvereniging Goudberg
Buurtvereniging Malando
Buurtvereniging Ouwe bouw
Edel-zangers
Gemeente Waalre
GGD Zuid-Oost
Gitaarles
Handwerkclub PVGE
Janske’s Theater
Kinderspel
Literatuurgroep
M.I.M.

Maandagmorgen schilders
Nederlandse Bridge Bond
PVGE afd. Aalst-Waalre
Quilting-Bee
Reiki
Saxofoonles
Schaakclub
Schilders Collectief Realisten
Schilders Ekenrooi
Seniorenraad
Sound in Motion
Stg. Boerenbruiloft
Toerclub Aalst-Waalre
Trinity Church
Vino Vivimus
Voorheen Pagatoete
Vrienden van Aalst
Vrije Pracht schilders
Waterschap
Woon initiatief

29

JAARVERSLAG 2016

GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PRACHT

Bezoek HKH Koningin Máxima aan De Pracht op 2 dec. 2016
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Bijlagen:
Cijfers activiteiten jeugd seizoen 2015-2016
(Gegevens voor zover beschikbaar)

Activiteit

Naam van de activiteit:

Deelname
Aantal

Aantal

Vrij-

bijeenkomsten

willigers

Totaal

M

Butterfly

11

7gr. x 37

80

Elektroclub

11

36

11

Herfstkamp

12

5 dagen

20

Crea Kids (bellen)

6

34

17

5

Modelbouwclub

6

28

8

8

Technika 10

4

20

11

10

Toverstokje

6

15

15

Incidentele activiteit:

Totaal

Kindercarnaval

7

1

171

Halloweentocht

25

1

900

Paaseieren zoeken

6

1

71

Sinterklaasviering

6

1

30

34

Leeftijdsindeling
V

<6
jaar

80

1

7-8
jaar

6

11
4

9-10
jaar

Postcode

1112
jaar

1314
jaar

1516
jaar

1718
jaar

> 18
jaar

5583

5582

5581

elders

6

11

19

11

11

10

48

20

8

3

3

7

1

7

4

3

8

5

9

8

11

3

3

5

2

1

4

2

4

12

3

12
1
1

2
15

9

1

2

3

1
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Cijfers Volwassen seizoen 2015-2016
(gegevens voor zover beschikbaar)
Activiteit

Naam van de activiteit

Aantal

Deelname

Leeftijdsindeling

Vrij-

Bijeen-

willigers

komsten

Totaal

M

Biljartclub

2

45

10

10

Boekenbeurs

4

1

23

Repair Café Waalre

8

10

22

Hobbymarkt

1

1

50

Houtsnijden

1

32

20

17

3

Ons Eet Café (avond)

5

10

13

4

10

Ons Eet Café (middag)

6

11

20

3

17

PrachtDag (maandag)

19

50

6

3

4

PrachtDag (woensdag)

19

50

7

4

3

Prachtdames

3

12

17

Rikken

4

20

22

11

11

Ruilbeurs

5

10

80

65

10

50+ Soos

3

40

46

15

31

Speelgoedbeurs

24

1

Theezakjes ruilbeurs

1

Volksdansen

V

26-40

41-50

51-60

Herkomst (postcode)

61-70

>71
10

1

9

5

5582

5581

9

1

5

7

12

2

7

3

1

2

7

2

1

3

6

11

3

1

5583

3

elders

5

2

9

29

10

3

3

35

25

4

5

1

2

18

3

2

15

15

Winterkleding

24

1

82

Rommelmarkten

2

5

20

Zomerkleding

24

1

83

35

38

15

18

11

15
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CURSUSOVERZICHT 2015 / 2016
(gegevens voor zover beschikbaar)
Leeftijdsindeling
Activiteit

Deelname

Herkomst
(postcode)

61-70

71 >

5583

5582

5581

elders

51-60

41-50

Cursussen

26-40

V

19-25

M

13-18

#

< 12

Cursussen die niet doorgingen

3

5

2

4

1

1

Boekencarrousel

1

8

Breien en Haken

2

6

Breien en Haken

3

Bridge (basis)

4

1

10

5

Bridge (verdieping vervolg)

5

2

7

Bridge gevorderden

6

2

6

Bridge VOOR basis

7

Digitale fotografie basis (najaar)

8
#

Digitale fotografie vervolg
Engels, beter Engels voor iedereen

1

1

2

1

2

1

5

2

1

1

7

5

4

5

3

1

3

4

3

4

1

4

4

6

1

9

1

?

1

9
3

8

1

6

4

2

3

2

1

1
1

9
10

Filosofie en Actualiteit

#

11

Filosofie: geluk en Wijsheid

#

12

Fitgym 55+

13

13

Kunstzinnig Dynamisch Creeren

14

5

Leesgroep dinsdagmiddag

15

13

36

4

1

1

3

1

3

1

1

2

8

5

8

3

1

1

3

3

1

1

9

4

2
1

2

4

5
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Leeftijdsindeling

Activiteit

Deelname

Herkomst
(postcode)

5583

1

6

1

3

17

4

Mimi’s danstuin 4 jarigen

18

12

Mimi’s danstuin 5 jarigen

19

Mimi’s danstuin 6/7 jarigen

1

1

12

4

2

6

6

2

20

6

6

2

3

Omgang met uw Ipad

21

6

2

4

5

2

Omgang met uw Ipad

22

5

3

3

5

Omgang met uw Ipad

23

7

2

5

5

1

Omgang met uw Ipad (vervolg)

24

1

6

1

6

3

4

Omgang met uw Ipad (vervolg)

25

1

5

5

1

3

2

1

1

2

2

1

2

1

2

2

3

4

2

Omgang met uw Ipad (Android)

#

26

Omgang met uw Ipad (Android)

#

27

Omgang met uw Ipad (Android) vervolg

28
#

Omgang met uw tablet (Android) vervolg

1

30

6

3

Reanimatie en gebruik van AED gebruik apparaat 2

31

3

6

#

37

1

5
2

4
3
1

1
1

2

29

Reanimatie en AED

Spaans beginners

elders

71 >

5

5581

61-70

5

5582

51-60

11

Mandalatekenen najaar

41-50

1

16

26-40

V

Leesgroep donderdagavond

19-25

M

Cursussen

13-18

#

< 12

Cursussen die niet doorgingen

32

1

2

1
3

7

2
2

2
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Leeftijdsindeling

Activiteit

Deelname

Herkomst
(postcode)

61-70

71 >

5583

5582

5581

elders

9

51-60

#

Speksteen bewerken voor kinderen

41-50

3

Cursussen

26-40

V

19-25

M

13-18

#

< 12

Cursussen die niet doorgingen

1

5

6

6

2

3

1

33

Tai Chi

34

Type World I najaar

35

Type World I voorjaar

36

Type World II najaar

#

37

Type World II voorjaar

#

38

4

6

6

5

1

2

6

3

3

5

1

2

Type World III najaar

39

5

Type World III voorjaar

40

3

3

6

2

14

2

16

5

8

2

1

3

1

2

3

Type World IV najaar

#

41

Type World IV voorjaar

#

42

Vilt enzo

#

43

Vilt enzo

#

44

Workshop Cartoon tekenen

45
#

WS Vilten 1: Kleine cadeautjes

4

46

WS Vilten 2: Warme accessoires

47

9

WS Vilten 2: Sjaal vilten extra

48

8

WS Vilten 3: (vormvilten)

49

5

38

1

1

1

2

2

4

1

6

2

5

2

1

2

1

3

1

1
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Leeftijdsindeling

Activiteit

Deelname

Herkomst
(postcode)

4

4

5

2

1

Yoga donderdaggroep 1

53

11

1

3

5

7

2

2

3

7

6

3

1

6

1

7

3

1

Yoga maandaggroep 1

50

Yoga maandaggroep 2

#

56

Zicht op jezelf

#

57

57
19

Niet doorgegaan #

39

2

54
55

Totaal aanbod

71 >

#

Yoga donderdaggroep 2

elders

2

5581

10

5582

61-70

52

5583

51-60

Yoga dinsdaggroep 2

#

WS Vilten 4: Structuurvilten

41-50

3

Cursussen

26-40

3

V

19-25

6

M

13-18

51

#

< 12

Yoga dinsdaggroep 1

Cursussen die niet doorgingen

11

4

5

1
1

1
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