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INLEIDING 
 
 

Aan het College van Burgemeester 
                                 en Wethouders gemeente Rucphen, 
                                 Postbus 9, 
                                   4715 ZG Rucphen. 
 
 
 
Sint Willebrord, maart 2017 
Ons ref: DB. 
Onderwerp: Activiteitenverslag en Jaarrekening 2016. 
 
Geacht College, 
 
Hierbij doen wij u toekomen het activiteitenverslag en Jaarrekening 2016. 
 
Het schrijven van het activiteitenverslag en de Jaarrekening is voor het SKW altijd een terugblik op het afgelopen jaar. 
2016 is voor alle SKW’s een rumoerig jaar geweest wat vooral in het teken stond van de naderende bezuinigheden die 
vanaf 1 januari 2017 van kracht zijn gegaan. Een jaar waarin het SKW nog steeds in onzekerheid zat over de toekomst van 
sociaal cultureel werk in Sint Willebrord. Na de korting in 2013 van 10% werd er eind 2013 besloten dat gezamenlijke 
SKW’s nog eens € 100.000,00 moeten gaan bezuinigen per 1 januari 2017. Dit betekend dus dat dit het laatste verslag is 
met de oude subsidie erin verwerkt. Wij hopen van harte dat we het bestaande activiteiten aanbod kunnen handhaven, 
maar dat zal de toekomst uit gaan wijzen want het gaat niet alleen om minder subsidie, maar ook over de gevolgen dat 
we personeel hebben moeten laten gaan, dat de kosten elk jaar blijven stijgen en het aantal vrijwilligers afneemt en/of 
minder inzetbaar zijn. In 2017 zal alles duidelijk moeten worden wat de echte gevolgen van de bezuiniging gaan zijn.  
 
Maar dit is niet de enigste tegenslag voor SKW Sint Willebrord. Begin 2015 bleek tijdens de jaarlijkse afrekening van het 
gas dat er de afgelopen vijf jaar een “fout” zijn gemaakt met de afrekening waardoor we al die jaren veel te weinig 
hebben afgerekend. Hiervoor is een betalingsregeling getroffen die in 2017 afloopt. Voor 2016 betekende dit dus 
maandelijks voor behoorlijke kosten.  Om deze kosten te kunnen bewerkstelligen zijn er diverse bezuinig maatregelen 
getroffen in 2015.  
 
Vorig jaar hadden we al afscheid genomen van onze voorzitter Cor van Aalst die een stapje terug heeft gedaan van DB 
naar AB. Dit jaar heeft Cor besloten ook te stoppen als AB lid. En we hebben definitief afscheid moeten nemen van onze 
vrijwilliger Jan Joosten die onverwachts is overleden. Maar we moeten ook kort stilstaan bij de positieve gebeurtenissen 
in 2016: activiteiten zoals “Carnaval in de Lanteern” en de Wandel 4-daagse zijn nog steeds goed bezocht en nog grotere 
opkomst en deelname bij het jaarlijkse Trick or Treat op Halloweenavond. Maar ook de dagelijkse en wekelijkse 
activiteiten zoals de open-inloop, WAO groep De Spin, SKW Volksdans, SKS Dans, Speelhonk en SKW Gym blijven stabiel 
of groeien zelfs qua deelnemers.  
 
Hopende u met de aanbieding van dit activiteitenverslag en Jaarrekening 2016 van dienst te zijn. Verblijven wij met de 
meeste hoogachting, 
 
 

Namens Bestuur Stichting Sociaal Kultureel Werk Sint Willebrord; 
 

Dhr. J. Konings, voorzitter. 
Mevr. M. Touz, secretaris. 
Dhr. D. van Peer, penningmeester. 
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HOOFDSTUK 1: BESLUITVORMING EN UITVOERING VAN HET BELEID OP BESTUURLIJK NIVEAU: 
 
Sinds 1987 is SKW Sint Willebrord actief in het sociaal cultureel werk in Sint Willebrord. SKW Sint Willebrord is 
voorgekomen uit de Pastoor Bastiaanse Stichting die gemeente breed zich inzette voor het sociaal cultureel werk en het 
beheren van de dorpshuizen in de vijf kerkdorpen: Rucphen, Schijf, Sint Willebrord, Sprundel en Zegge. Binnen de Pastoor 
Bastiaanse Stichting was meer behoefte aan een dorpsgerichte aanpak omdat de vijf kerkdorpen erg van elkaar 
verschilde. De ervaring en kennis werd meegenomen naar de vijf SKW’s (Sociaal Kultureel Werk) die hierdoor ontstonden. 
SKW Sint Willebrord werkt nu al meer dan 20 jaar zeer succesvol vanuit Gemeenschapshuis De Lanteern tot grote 
tevredenheid van de Gemeente Rucphen. 

SKW Sint Willebrord zet zich in voor alle doelgroepen verdeeld over het kinder-, jeugd- en jongeren-, volwassenen- en 
seniorenwerk. Het SKW organiseert wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten. Voor de activiteiten van SKW Sint 
Willebrord wordt gekeken naar de behoeftes van de doelgroepen. SKW Sint Willebrord heeft de beschikking over het 
Gemeenschapshuis De Lanteern die tussen 2009 en 2011 onderhevig was aan een grondige renovatie. Binnen het 
gemeenschapshuis is een eigen jongerencentrum gevestigd. 

 

 

ALGEMEEN BESTUUR SKW SINT WILLEBRORD 
 

 
 
 

DAGELIJKS BESTUUR 
 

 
 
 

SOCIAAL CULTUREEL WERKER 3 
 

 HOOFDCONGIERGE 

 
 
 

VRIJWILLIGERS 
 

 STAGIAIRES  CONGIERGES  HUISHOUDELIJKE 
DIENST 

 
AFBEELDING 1: ORGANOGRAM SKW SINT WILLEBRORD  
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1.1. (Algemeen) bestuur SKW Sint Willebrord (Hoofd beheerder) 
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal 7 en maximaal 12 leden. Drie kwart van deze leden 
moeten woonachtig zijn in het werkgebied Sint Willebrord. Het bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid van 
de stichting en heeft de zorg voor het nastreven van de doelstelling. Daarnaast is het bestuur bevoegd tot het sluiten van 
overeenkomsten m.b.t. investeringen. Het bestuur komt zes maal per jaar bijeen. 
 
1.2.1. Samenstelling Algemeen Bestuur per 31 december 2016: 
 

Naam Adres Functie 
Dhr. Konings Krommestraat 44, 4711 NC Sint Willebrord 

voorzitter@skw-willebrord.nl – 0165-38 93 96 
Voorzitter 

Mevr. M. Touz Rugstraat 32, 4711 CS Sint Willebrord 
secretaris@skw-willebrord.nl – 0165-38 88 99 

Secretaris 

Dhr D. van Peer Geraniumstraat 8 , 4711 MA Sint Willebrord 
penningmeester@skw-willebrord.nl – 06-1946 21 48 

Penningmeester 

Dhr. J. Koevoets Gertrudisstraat 11a, 4711 VB Sint Willebrord 
jck@home.nl – 0165-38 43 25 

Algemeen lid 

Dhr. A. de Rooij Kerkeheidestraat 55, 4714 RC Sprundel 
n.v.t. – 0165-38 28 73 

Algemeen lid 

Dhr. R. Zijlstra Dahliastraat 32a, 4711 ET Sint Willebrord 
rogerzijlstra@home.nl – 06-55 68 83 67 

Algemeen lid 

   

 
 
1.2. Dagelijks Bestuur: 
De voorzitter, secretaris en penningmeester wordt gekozen door het bestuur van de stichting. Samen met één of twee 
algemeen leden vormen ze het dagelijks bestuur van de stichting. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de 
bestuursbesluiten, voorbereiden van de bestuursvergaderingen, de dagelijkse leiding van andere taken en 
bevoegdheden. Ze hebben de bevoegdheid stukken te ondertekenen en hebben een beslissingsbevoegdheid tot € 
2.000,00. Het dagelijks bestuur komt twee keer per maand bijeen. 
 
1.2.1.Samenstelling Dagelijks bestuur per 31 december 2016: 
 

Naam Adres Functie 
Dhr. Konings Krommestraat 44, 4711 NC Sint Willebrord Voorzitter 

Mevr. M. Touz Rugstraat 32, 4711 CS Sint Willebrord Secretaris 

Dhr D. van Peer Korenbloemstraat 11, 4711 HS St. Willebrord Penningmeester 

 
 
  

mailto:voorzitter@skw-willebrord.nl
mailto:secretaris@skw-willebrord.nl
mailto:penningmeester@skw-willebrord.nl
mailto:jck@home.nl
mailto:rogerzijlstra@home.nl
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1.3. Sociaal Cultureel Werker 3: 
De sociaal cultureel werker (ook wel agoog genoemd) is werkzaam voor SKW Sint Willebrord met een 1 op 1 subsidie van 
de Gemeente Rucphen. De SCW-er zet zich in voor het verbeteren van het maatschappelijk functioneren van de inwoners 
van Sint Willebrord door: 

 Het bieden van ondersteuning en vorming om de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te 
vergroten 

 Het verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat te bewerkstelligen.  

 Het is stand houden en optimaal laten functioneren van de gemeenschapsvoorzieningen die de instelling ter 
beschikking heeft.  

 
De werkzaamheden van de SCW-er bestaan uit: 

 Oriënteren, signaleren en contacten leggen 

 Projecten en activiteiten vormgeven en uitvoeren 

 Dienstverlening optimaliseren 

 Ondersteuning bestuur SKW Sint Willebrord 

 Het leiding en begeleiding geven aan vrijwilligers 

 Het leiding en begeleiding geven aan stagiaires  

 Coördineren kinderwerk  

 Coördineren Jeugd- en Jongerenwerk 

 Coördinatie Jongerencentrum Ut Honk in Sint Willebrord 

 Het opzetten, coördineren en uitvoeren activiteiten van Jongerencentrum Ut Honk in Sint Willebrord.  

 Het opzetten, coördineren en uitvoeren jaarlijkse activiteiten zoals “Carnaval in de Lanteern” en de wandel 4-
daagse, etc. 

 Het opzetten, coördineren en uitvoeren (ver)nieuw(d)e projecten zoals “SuperChefs” 

 Het voorbereiden, deelnemen en participeren m.b.t.  het overleg t.a.v. Jeugd en Veiligheid als basisfunctionaris 
en vertegenwoordiger van de overige SKW’s  

 PR werkzaamheden rondom de activiteiten van SKW Sint Willebrord.  

 Fondsenwerving 
 

Naam In dienst van Functie 
Dhr.M.M.J. Joosten  SKW Sint Willebrord Sociaal Cultureel Werker 3 

 
                     
1.4. Hoofdconciërge (mede beheerder): 
Vanuit WVS@Work wordt er gebruik gemaakt van een medebeheerder/ hoofdconciërge voor Gemeenschapshuis De 
Lanteern te Sint Willebrord. Hij of zij heeft de dagelijkse leiding aan de conciërges en de huishoudelijke dienst (incl. het 
maken van roosters) en is het eerste aanspreekpunt voor gebruikers van de accommodatie. De hoofdconciërge is 
verantwoordelijk voorde accommodatie, inventaris en apparatuur. Hij of zij is tevens verantwoordelijk voor de inkoop 
van bar-, schoonmaak- en onderhoudsartikelen en het beheer van de agenda van de accommodatie. Tevens is er een 
adviserende rol weggelegd naar het bestuur van SKW Sint Willebrord m.b.t. het vaststellen van de huur- en 
consumptieprijzen en de onderhandelingen m.b.t. WVS personeel. Tot slot is hij of zij verantwoordelijk voor het 
ontvangen (kas) geld en het afstorten van deze bij de bank. De hoofdconciërge heeft een beslissingsbevoegdheid 
bestemd voor de werkvloer tot € 500,00 per week.  
 

Naam In dienst van Functie 
Mevr. M. van Ginneken WVS@Work Hoofdconciërge 
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1.5. Conciërges (assistent beheerders): 
Vanuit het WVS@Work wordt er tevens gebruikgemaakt van assistent beheerders die optreden als gastvrouw/heer in de 
sociaal culturele accommodatie en meewerken aan het uitvoeren van het accommodatiebeleid. Hij of zij is 
verantwoordelijk voor het onderhoud en schoonmaken van het gemeenschapshuis en het buitenterrein, het signaleren 
van gebreken in de onderhoudstoestand en het verhelpen van kleine gebreken. Tevens moet hij of zij inspelen op nieuwe 
kansen, verlangens en behoeftes van gebruikers. De assistent beheerder draagt zorg voor een zo economisch mogelijk 
beheer en exploitatie, klaar zetten van ruimtes, inspecteert ruimtes na gebruik en spreekt gebruikers aan bij 
tekortkomingen. Tot slot informeert hij of zij de hoofdconciërge m.b.t. gebruik en verbruik van de gebruikers.  
 

Naam In dienst van Functie 
Dhr. C van Gameren WVS@Work Conciërge 

Mevr. L. van Gelderen WVS@Work Conciërge 

Dhr. J. van Beers WVS@Work Conciërge 

 
 
1.6. Huishoudelijke dienst 
Vanuit het WVS@Work en het re-integratiehuis wordt gebruik gemaakt van medewerkers voor de huishoudelijke dienst. 
De huishoudelijke dienst draagt zorg voor de schoonmaakwerkzaamheden binnen Gemeenschapshuis De Lanteern en 
melden huishoudelijke en technische gebreken binnen het gemeenschapshuis.  
 

Naam In dienst van Functie 
Dhr. R. Konings Re-integratie huis Rucphen Medewerker HD 

Dhr. P. van der Smissen Re-integratie huis Rucphen Medewerker HD 

 
 

Werkoverleg medewerkers: 
In 2016 heeft er vier maal werkoverleg plaatsgevonden met het beheers- en huishoudelijk personeel. De 
onderstaande zaken werden onder meer besproken: 
 

 besluitenlijsten van het algemeen bestuur; 

 beheerszaken m.b.t. het beheer - en exploitatie van de sociaal-culturele accommodaties; 

 openingstijden sociaal-culturele accommodaties met vakantie planning van het beheers- en 
huishoudelijk personeel; 

 activiteiten en financiën van de personeelsvereniging; 

 personeel- en organisatiebeleid van de instelling; 

 Bezuinigingen Gemeenschapshuis de Lanteern.   
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1.7.  Vrijwilligers 
SKW Sint Willebrord maakt gebruik van vrijwilligers op twee vlakken: organisatie en uitvoering van activiteiten binnen het 
kinder-, jeugd, en jongerenwerk en van buffetwerkzaamheden. Voor de tweede categorie wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om deze vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1500,00 per jaar te geven. Voor meer 
informatie m.b.t. de inhoud van het vrijwilligerswerk verwijzen we graag naar het vrijwilligersbeleid 2011-2012. 
 

Naam Werkzaamheden Vergoeding 
Mevr. Pascalle Driessens Youngbeatz Nee 

Dhr. Theo van Gils Youngbeatz/ carnaval/ wandel 4-daagse Nee 

Mevr. Joke Roks Youngbeatz/ carnaval/ wandel 4-daagse Nee 

Mevr. Henny Jaspers-Nooijens Carnaval/ wandel 4-daagse/ buffetwerkzaamheden Nee 

Dhr. Jacky Jaspers Carnaval/ Wandel 4-daagse Nee 

Dhr. Jan Joosten Onderhoud Lanteern Nee 

Mevr. Anita Konings-Jongman Youngbeatz/ carnaval/ wandel 4-daagse Nee 

Dhr. John Konings Youngbeatz/ carnaval/ wandel 4-daagse Nee 

Mevr. Cora Snel Youngbeatz/ carnaval/ wandel 4-daagse/ 
buffetwerkzaamheden 

Ja 

Mevr. Miranda Touz Carnaval/ wandel 4-daagse Nee 

Mevr. Anita. Valster Youngbeatz/ carnaval/ wandel 4-daagse Nee 

Dhr. Adrie de Rooij Wandel 4-daagse Nee 

Mevr. Petra Vissenberg Youngbeatz/ carnaval/ wandel 4-daagse Nee 

Mevr. Sophia Willemse Youngbeatz/ carnaval/ wandel 4-daagse Nee 

Dhr. Wim Kas Onderhoud Lanteern Ja 

Mevr. Miranda de Jong Buffetwerkzaamheden Ja 

 
 
1.8.  Stagiaires: 
SKW Sint Willebrord maakt gebruik van stagiaires voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten binnen het kinder-, 
jeugd- en jongerenwerk. Dit onder begeleiding van de Sociaal Cultureel Werker. Er zijn uiterlijk 2 stagiaires per periode 
inzetbaar binnen de stichting. Voor meer informatie m.b.t. de inhoud van de stageplaatsen verwijzen we graag naar het 
stage beleid 2011-2012  
 

Naam Opleiding School 
Stijn Dekker 2de jaars Sociaal Cultureel Medewerker Niveau 4 Vitalis College Breda 

Jannes de Bruijn 1ste jaars Sociaal Cultureel Medewerker Niveau 4 Vitalis College Breda 

Jelle Knobel 1ste jaars Sociaal Cultureel Medewerker Niveau 4 Vitalis College Breda 

Vlad Ghizdavescu 2de jaars Sport & Bewegingsbegeleider Niveau 2 ROC Tilburg 
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1.9. Inzet beroepskracht ondersteuning instelling 

 
Product nr.  
 

O1 

Naam product 
 

Agogische ondersteuning bestuur SKW Sint Willebrord 

Doelgroep 
 

Bestuur en personeel SKW Sint Willebrord 

Beleidsthema 
 

1 3 4        

Functie 
 

1 3            

Doelstelling 
 

Het bevorderen en in stand houden van het sociaal-cultureel werk in de ruimste zin van het 
woord 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Adviserende taak voor het bestuur, deelname aan (algemeen- en dagelijks-) 
bestuursvergaderingen, de agoog doet in vergaderingen verslag van zijn werkzaamheden, de 
voortgang van de activiteiten e.d., Indoen de bestuursleden verhinderd zijn vertegenwoordigt 
de agoog hen in contacten met derde.  

Resultaten 
 
 

Om de twee weken komt het dagelijks bestuur bij één voor een korte bijeenkomst op 
dinsdagochtend. Het algemeen bestuur komt om de twee maanden bijeen.  

Uren  
Beroepskracht 
 

200 uur per jaar 

 
 

Product nr.  
 

O2  

Naam product 
 

Begeleiden personeel & stagiaires SKW Sint Willebrord 

Doelgroep 
 

Personeel W.V.S en stagiaires MBO/HBO Welzijn en Maatschappelijke stages 

Beleidsthema 
 

2 4 5 7       

Functie 
 

1 2           

Doelstelling 
 
 

Mogelijkheden bieden aan WVS personeel om zich op persoonlijk en professioneel vlak te 
ontwikkelen en zich zoveel mogelijk aan de instelling te binden. Daarnaast de een leersituatie 
bieden aan jongeren die een opleiding volgen op het gebied van Welzijn of voor een 
maatschappelijke stage.  
 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Overleg met betrokken personen om tot een ontwikkelingsplan te komen. Overleg met 
interne en externe begeleiders en waar nodig extra ondersteuning/ begeleiding koppelen aan 
de betrokken personen. 

Resultaten 
 
 

We bieden het WVS acht personeelsplaatsen voor huishoudelijk en conciërge 
werkzaamheden. Daarnaast geven we de werkmakelaar van de gemeente Rucphen de kans 
om tijdelijke personeelsplaatsen in te vullen en kunnen leerlingen van het Vitalis College en 
Hogeschool Brabant uit Breda stage lopen op het gebied van Welzijn/jongerenwerk/ 
kinderwerk.  

Uren  
Beroepskracht 
 

100 uur per jaar 
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Product nr.  
 

O3 

Naam product 
 

Ondersteuning vrijwilligers 

Doelgroep 
 

Vrijwilligers en aspirant vrijwilligers voor SKW activiteiten en externe vrijwilligersorganisaties  

Beleidsthema 
 

1 3 4 5       

Functie 
 

1 2            

Doelstelling 
 
 

Ondersteuning bieden aan vrijwilligers van SKW activiteiten en aan vrijwilligersorganisaties 
die werkzaam zijn binnen Sint Willebrord.  

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Werven en selecteren van vrijwilligers voor SKW activiteiten 
Bemiddelen tussen vraag en aanbod 
Ondersteuning van vrijwilligers op het gebied van ontwikkeling op professioneel en 
persoonlijk niveau 

Resultaten 
 
 

 10 nieuwe vrijwilligers voor vervanging of aanvulling van bestaande activiteiten 

 2 vrijwilligersorganisaties voorzien van vrijwilligers 

 Verscheidene vrijwilligers voorzien van nieuwe impulsen.  

Uren  
Beroepskracht 
 

120 uur per jaar 

 
 

 
BELEIDSTHEMA’S: 

1. Bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.    
2. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met met opgroeien en aan ouders met problemen met opvoeden.  
3. Het geven van informatie, advies 
4. Het ondersteunen van vrijwilligers  
5. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een 

beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 
7. Maatschappelijke opvang 
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid  

 
FUNCTIES SKW: 

1. Signaleren.         
2. Initiëren.  
3. Uitvoeren. 
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HOOFDSTUK 2: OVERLEG SAMENWERKINGSPARTNERS OP BESTUURLIJK EN UITVOEREND NIVEAU: 
 
Jaarlijks heeft de instelling op zowel bestuurlijk als op uitvoerend niveau, zowel mondeling als schriftelijk, overleg met 
samenwerkingspartners zoals de Gemeente Rucphen, overige SKW’s, WVS@Work, etc. Deze partners zijn voor SKW Sint 
Willebrord van belang voor het uitvoeren van het sociaal cultureel werk en het beheren van Gemeenschapshuis De 
Lanteern.  In dit hoofdstuk staat een opsomming van de diverse overleggen per niveau uitgewerkt.   
 
2.1. Overleg op bestuurlijk niveau: 
 

Naam Activiteiten 
Gemeente Rucphen  Activiteiten-/ financieel verslag afgelopen kalender jaar 

 Definitief vaststellen subsidie afgelopen kalender jaar 

 Aanvraag subsidie (openstelling, agoog & activiteiten) komende jaar 

 Aanvraag vergunningen sociaal culturele activiteiten 

 Aanvraag subsidies die buiten vaste subsidies staan zoals 4 mei viering 

 Verantwoording subsidies die buiten vaste subsidies staan zoals 4 mei viering 

 Bezuinigingen 2018 
 

Overige SKW’s  Bestuurlijk overleg 

 Bezuinigingen 2018 
 

WVS@Work  Contract bespreking komende kalender jaar 

 Popgesprekken (i.s.m WVS@Work) met werknemers 
 

 
Bestuur wordt hierbij ondersteund door Sociaal Cultureel Werker. 

 
 
2.1. Overleg op uitvoerend niveau: 
 

Naam Activiteit SCW-er Beheerder 
Basisscholen  
Sint Willebrord 

 Gebruik gymzaal m.b.t. kinder- en jongerenwerk 

 Verspreiden folders m.b.t. kinder- en jongerenwerk 

 Overleg stand van zaken brede school gedachte 
 

X 
X 
X 

 

Bureau 
Jeugdzorg 

 Invulling werkstraffen binnen gemeenschapshuis  
 

 X 

Gemeente 
Rucphen 

 Aanvraag ontheffingen gebruik gemeenschapshuis 

 Onderhoud gemeenschapshuis 
 

 Onderhoud jongerencentrum  

 Overleg Jeugd & Veiligheid  
 

 
 

X 
X 

X 
X 

Overige SKW’s  Werkersoverleg (SCW) 

 Cursuswerkoverleg (SCW) 
 

X 
X 

 

Overige partners  Projecten GGD zoals Super Chefs/ Happy Drinks (SCW) 

 Voorlichtingsprojecten Novadic-Kentron  
 

X 
X 
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Naam Activiteit SCW-er Beheerder 
Re-integratiehuis 
Rucphen 

 Invulling leer/werk plekken huishoudelijke dienst  

 Invulling leer/werk plekken sociaal cultureel werk 

 Projecten onderhoud gemeenschapshuis 

 Project klaar zetten activiteitenruimte Jongerencentrum  
 

 
X 
 

X 

X 
 

X 

SIW Sterk in 
Welzijn 

 Afstemming jongerenwerk 

 Samenwerking in activiteiten 
X 
X 

 

Vitalis College  Stageplaatsen 

 Voortgang stage 
 

X 
X 

 

WVS@Work  Invulling leer/werk plekken 

 Invulling ziekte uren 
 

 X 
X 

Basisscholen  Bredeschool X  
Conaction  Jongerenactiviteiten 

 Begeleiding stagiaires 
X  

Wijkvereniging 
De Gagelrijzen 

 Samenwerking Trick or Treat X  

SC De 
Heikneuters 

 Kinder- en Jeugd carnaval X  
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HOOFDSTUK 3: BEHEER- EN EXPLOITATIE SOCIAAL CULTURELE ACCOMMODATIE: 
 
3.1. Algemeen: 
 
Het beheer en exploitatie van de sociaal-culturele accommodaties stond dit jaar voornamelijk in het teken van: 
 

Activiteit Extra prioriteit 
Optimaal gebruik maken van ruimtes en personeel van Gemeenschapshuis De Lanteern.  
Inventariserende en administratieve werkzaamheden.  
Onderhandelingen WVS@work m.b.t. detachering van WVS medewerkers. X 
Invulling wekelijkse dienstrooster voor de medewerkers. X 
Begeleiding van het beheers - en huishoudelijk personeel bij uitvoering van specifiek 
onderhoud - en speciale buffetwerkzaamheden.  

X 

Uitvoering en toezicht houden op voedselveiligheidsplan conform de Hygiënecode van de 
Horeca i.s.m. Keuringsdienst van Waren. 

 

Begeleiding van cliënten in het kader van Sociale Activering re-integratiehuis.  
Voorbereiden en uitvoering bezettingsformulier/ agenda Gemeenschapshuis De Lanteern.  
Toezicht op naleving op uitvoering tabakswet per 1 januari 2004.  
Onderhoud gemeenschapshuis De Lanteern/ Jongerencentrum Ut Honk.  X 
volgen en deelnemen aan overleg met betrekking tot toekomst betreffende beheer – en 
exploitatie sociaal – culturele accommodaties. 

X 

 
Naar de opvatting van de instelling is klantvriendelijk en klantgericht werken een eerste voorwaarde om te komen tot 
een gezonde financiële exploitatie en beheer van de sociaal culturele accommodaties. Deze werkwijze sluit ook 
uitstekend aan op de doelstelling om gebruikers zoveel mogelijk bij het beheer en exploitatie van de accommodaties te 
betrekken. Hierdoor hanteert het SKW Sint Willebrord een “open-deur beleid” met de hoofd-conciërge voor gebruikers 
van het gemeenschapshuis als belangrijk instrument voor zowel de instelling als de gebruiker om beheerszaken, als inzet 
beheerspersoneel en de overige gewenste dienstverlening tijdig op elkaar af te kunnen stemmen. 
 
3.2.  Beheer commissie: 
 
Deze commissie, bestaande uit de basisfunctionaris, de hoofd –conciërge en dagelijks bestuur droeg ertoe bij, dat 
 

 de interne communicatie tussen beleidsmakers (bestuur) en uitvoerders (conciërges) beter tot zijn recht komt. 

 een gerichte individuele werkbegeleiding van conciërges in groepsverband gestalte krijgt. 
 
In 2016 kwam deze commissie meerdere malen in vergadering bijeen met als doelstelling, zoals verwoord onder a. en b. 
te bereiken dat de uitvoering van werkzaamheden in het kader van het beheer en exploitatie sociaal – culturele 
accommodaties, zowel door vrijwilligers als regulier (conciërges)personeel, goed op elkaar afgestemd kan worden.  
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HOOFDSTUK 4: INSTELLINGSGERICHTE ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE BASISFUNCTIE: 
 
4.1. Algemeen: 
Naast de verenigingen die gebruik maken van het gemeenschapshuis voor hun activiteiten richt ook SKW Sint Willebrord 
zich op het ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van activiteiten. Deze activiteiten voldoen aan de volgende 
voorwaarde: 

 bieden een meerwaarde aan het bestaande activiteitenaanbod van Sint Willebrord,  

 worden niet georganiseerd of kunnen niet ondergebracht worden bij de bestaande verenigingen omdat: 
 het niet aansluit bij hun programma 
 door het missen van organisatorische kennis/ capaciteit  

 worden tijdelijk ondergebracht bij SKW Sint Willebrord om het voortbestaan veilig te stellen voor de toekomst in 
het belang van Sint Willebrord tot er een betere oplossing is gevonden.  

 
4.2. Prioriteiten: 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden en projecten werd prioriteit gegeven aan: 

 Aanbieden van werkplekken voor vrijwilligers 

 Aanbieden van werkervaringsprojecten in het kader van sociale vernieuwing en activering 

 Aanbieden van stageplekken aan scholieren van SCW opleidingen  

 Het ontwikkelen van  (re-) creatieve activiteiten voor kinder- en jeugdwerk 

 In stand houden van  (re-) creatieve activiteiten voor alle leeftijden 
 
In dit verslag worden de SKW activiteiten als volgt onderverdeeld:  

 Kinderwerk,- jeugd- en jongerenwerk (4 t/m 18 jaar) 

 Volwassenwerk  

 Seniorenwerk 
 
Ook dit jaar is er extra prioriteit gegeven aan het vasthouden van een kwalitatief activiteiten programma van het 
Gemeenschapshuis De Lanteern. Tevens is ervoor gekozen om aan de andere kant het cursuswerk een lage prioriteit te 
geven. SKW Sint Willebrord heeft voor het komende jaar ook geen intentie deze verder te ontwikkelen en ziet het de taak 
van het SKW om aanvragen te koppelen met de bestaande mogelijkheden bij SKW Sprundel en SKW Rucphen waar het 
cursuswerk een hogere prioriteit heeft.  
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4.3.  Kinderwerk: 
 

Product nr.  
 

K1 

Naam product 
 

Speelhonk 

Doelgroep 
 

Leeftijd van 4 t/m 12 jaar (basisonderwijs) 

Beleidsthema 
 

1 3 4        

Functie 
 

1 2  3          

Doelstelling 
 
 

Kinderen in de basisschool leeftijd een plek bieden om elkaar te ontmoeten en om 
georganiseerde, ontspannende activiteiten te ondergaan. Daarnaast is het de eerste 
ontmoeting met het toekomstige jongerenwerk waar de doelgroep na de basisschool mee te 
maken gaat krijgen.  

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Elke woensdagmiddag (afgezien van de schoolvakantieweken) worden er activiteiten 
georganiseerd waar de kinderen onder begeleiding aan deel kunnen nemen. Dit op recreatief 
en educatief niveau. 

Resultaten 
 
 

2016 
350 deelnemers 

2015 
400 deelnemers 

Uren  
Beroepskracht 
 

50 uur per jaar 

 
 

Product nr.  
  

K2 

Naam product 
 

Youngbeatz for Kids 

Doelgroep 
 

Leeftijd van 4 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) 

Beleidsthema 
 

1 4         

Functie 
 

1 2  3          

Doelstelling 
 
 

Bijdrage leveren aan de sociale ontwikkeling van kinderen samen met het stimuleren van een 
zinvolle vrijetijdsbesteding en het bieden van een veilige ontmoetingsplaats. 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Het maandelijks bieden van een discoavond voor groep 3/4/5 (18:30 tot 20:00 uur) en voor 
groep 6/7/8 (20:30 tot 22:00 uur)  

Resultaten 
 
 

2016 
905 bezoekers over 10 avonden 

2015 
569 bezoekers over 9 avonden. 

Uren  
Beroepskracht 
 

40 uur per jaar 
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Product nr.  
  

K3 

Naam product 
 

Kindercarnaval (onderdeel van “Carnaval in de Lanteern”) 

Doelgroep 
 

Leeftijd van 4 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) 

Beleidsthema 
 

1 4 9        

Functie 
 

1 2  3          

Doelstelling 
 
 

Bevorderen optimale zorg en aandacht voor basisschoolkinderen en deze kinderen 
aantrekkelijke activiteiten bieden die voor alle kinderen bereikbaar zijn en voldoen aan hun 
verwachtingspatroon. 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Het bieden van carnaval middagen voor kinderen t/m 8 jaar in een veilige alcoholvrije 
ontmoetingsruimte.   

Resultaten 
 
 

2016 
343 over drie middagen 

2015 
365 over drie middagen 

Uren  
Beroepskracht 
 

40 uur per jaar 

 

 
Product nr.  
  

K4 

Naam product 
 

Willebrordse Wandel 4-daagse 

Doelgroep 
 

Leeftijd van 4 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) 

Beleidsthema 
 

1 4 9        

Functie 
 

1 2  3          

Doelstelling 
 
 

Bevorderen optimale zorg en aandacht voor basisschoolkinderen en deze kinderen 
aantrekkelijke activiteiten bieden die voor alle kinderen bereikbaar zijn en voldoen aan hun 
verwachtingspatroon. 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Bieden van een recreatieve activiteit m.b.t. het bevorderen van lichaamsbeweging en 
ontmoeting.  

Resultaten 
 
 

2016 
245 deelnemers 

2015 
237 deelnemers 

Uren  
Beroepskracht 
 

50 uur per jaar 

 

  



 

Activiteitenverslag SKW Sint Willebrord 2016 18 

 
Product nr.  
  

K5 

Naam product 
 

Straatspeeldag 

Doelgroep 
 

Leeftijd van 4 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) 

Beleidsthema 
 

1 4 9        

Functie 
 

1 2  3          

Doelstelling 
 
 

Bevorderen optimale zorg en aandacht voor basisschoolkinderen en deze kinderen 
aantrekkelijke activiteiten bieden die voor alle kinderen bereikbaar zijn en voldoen aan hun 
verwachtingspatroon. 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Het bieden van een activiteit waarbij het buitenspelen bij kinderen en diens creativiteit wordt 
gestimuleerd. Tevens een signaal uitzenden naar verkeersgebruikers dat kinderen buiten 
spelen en daarom het rijgedrag aangepast moet worden in kader van verkeersveiligheid in 
Sint Willebrord   

Resultaten 
 
 

2016 
207 deelnemers 

2015 
185 deelnemers 

Uren  
Beroepskracht 
 

35 uur per jaar 

 

 
Product nr.  
  

K6 

Naam product 
 

Trick or Treat 

Doelgroep 
 

Leeftijd van 4 t/m 12 jaar (basisschoolleeftijd) 

Beleidsthema 
 

1 4 9        

Functie 
 

1 2  3          

Doelstelling 
 
 

Bevorderen optimale zorg en aandacht voor basisschoolkinderen en deze kinderen 
aantrekkelijke activiteiten bieden die voor alle kinderen bereikbaar zijn en voldoen aan hun 
verwachtingspatroon. 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Het bieden van een activiteit waarbij de buurt wordt betrokken doormiddel van het thema 
“Halloween”. Basisschooljeugd gaat op deze avond verkleed de deuren langs voor snoepjes. 
Buurtbewoners geven snoep en kleden hun deur aan in het thema.  

Resultaten 
 
 

2016 
+/- 450 deelnemers 

2015 
+/- 400 deelnemers. 

Uren  
Beroepskracht 
 

50 uur per jaar 
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4.4. Jeugd- en Jongerenwerk 
 
 
 

Product nr.  
  

J3 

Naam product 
 

Youngbeatz Teenage edition XXL en Halloween 

Doelgroep 
 

Jeugd- en jongeren uit de gemeente Rucphen vanaf voortgezet onderwijs (12 t/m 15 jaar) 

Beleidsthema 
 

1 4         

Functie 
 

1 2 3        

Doelstelling 
 
 

Bijdrage leveren aan de sociale ontwikkeling van kinderen samen met het stimuleren van een 
zinvolle vrijetijdsbesteding en het bieden van een veilige ontmoetingsplaats. 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Het maandelijks bieden van een discoavond voor jongeren van de leeftijd van 12 tot 15 jaar 
(20:00 tot 23:00 uur)  

Resultaten 
 
 

2016 
VERVALLEN IN 2016 WEGENS 

ONVOLDOENDE BELANGSTELLING 

2015 
100 deelnemers (2 avonden) 

Uren  
Beroepskracht 
 

40 uur per jaar 

 

 

 
Product nr.  
  

J4 

Naam product 
 

Jeugdcarnaval  (onderdeel van “Carnaval in de Lanteern”) 

Doelgroep 
 

Jeugd- en jongeren uit de gemeente Rucphen vanaf voortgezet onderwijs (8 t/m 15 jaar) 

Beleidsthema 
 

1 4 9        

Functie 
 

1 2 3        

Doelstelling 
 
 

Bevorderen optimale zorg en aandacht voor basisschoolkinderen en deze kinderen 
aantrekkelijke activiteiten bieden die voor alle kinderen bereikbaar zijn en voldoen aan hun 
verwachtingspatroon. 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Het bieden van carnaval avonden voor kinderen en jeugd van 8 t/m 15 jaar in een veilige 
alcoholvrije ontmoetingsruimte.   
   

Resultaten 
 
 

2016 
1623 bezoekers over 6 avonden 

2015 
1644 bezoekers over 6 avonden 

Uren  
Beroepskracht 
 

50 uur per jaar 
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Product nr.  
  

J6 

Naam product 
 

SuperChefs (WORDT IN 2017 ONDERDEEL DE GEZONDE SCHOOL) 

Doelgroep 
 

Jeugd- en jongeren uit de gemeente Rucphen vanaf groep 7 (11 t/m 15 jaar) 

Beleidsthema 
 

1 3 4 9       

Functie 
 

1 2 3        

Doelstelling 
 
 

Een plek en activiteiten bieden waarin de doelgroep zich kan ontplooien in de breedste zin 
van het woord en waar de doelgroep sociale contacten kan opdoen en onderhouden 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Kookworkshop van 8 bijeenkomsten m.b.t. gezonde voeding en besef creëren bij deze 
doelgroep van het besef wat goede en slechte voeding met je doet en wat je er zelf aan kan 
doen.   

Resultaten 
 
 

2016 
ONVOLDOENDE ANIMO 

2015 
ONVOLDOENDE ANIMO 

Uren  
Beroepskracht 
 

65 uur per jaar 
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4.5. Volwassenwerk: 
 

Product nr.  
  

V1 

Naam product 
 

4 Mei viering 

Doelgroep 
 

Alle inwoners van Sint Willebrord 

Beleidsthema 
 

1 3 4        

Functie 
 

1 3          

Doelstelling 
 
 

Mogelijkheid bieden voor iedereen die wil stilstaan bij de slachtoffers en alle wreedheden die 
zich in oorlogen hebben afgespeeld, hiertoe de gelegenheid te geven dit gezamenlijk te doen.  

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Herdenkingsbijeenkomst m.b.t. de 4 mei viering met een bijeenkomst bij de Mariagrot, 
kranslegging bij het monument, voordragen van gedichten en verhalen,  2 minuten stilte en 
het blazen van de “last-post”  

Resultaten 
 
 

2016 
n.v.t. 

 

2015 
n.v.t. 

Uren  
Beroepskracht 
 

25 uur per jaar 
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4.6. Seniorenwerk: 
 

Product nr.  
  

S1 

Naam product 
 

Meer bewegen voor Ouderen 

Doelgroep 
 

Senioren (50+) 

Beleidsthema 
 

1 3 4        

Functie 
 

1 3          

Doelstelling 
 
 

Ouderen gevarieerde en aantrekkelijke mogelijkheden bieden om te bewegen, die in een 
behoefte voorzien en door andere organisatie/ instellingen binnen Sint Willebrord niet 
geboden worden 

Omschrijving  
Activiteiten 
 

 Gymnastiek voor Ouderen (Dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur) 

 Volksdansen voor Ouderen (Donderdagmiddag van 13.00 tot 14.15 uur) 
 

Resultaten 
 
 

2016 
11 deelnemers (gym) 

25 deelnemers (volksdans) 
 

2015 
12 deelnemers (gym) 

24 deelnemers (volksdans) 
 

Uren  
Beroepskracht 
 

45 uur per jaar 

 
 

Product nr.  
  

S2 

Naam product 
 

SKW Senioren-soos & handwerkclub 

Doelgroep 
 

Senioren (50+) 

Beleidsthema 
 

1 3 4        

Functie 
 

3             

Doelstelling 
 

Senioren mogelijkheden bieden om elkaar te ontmoeten en te genieten van ontspannende 
activiteiten   

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Op werkdagen worden er gedurende het gehele seizoen op de middagen soosmiddagen 
georganiseerd waar senioren zelfstandig ontspanningsactiviteiten kunnen ondergaan.  
Elke dinsdagmiddag is er ruimte voor de SKW Handwerkclub 

Resultaten 
 
 

2016 
+/- 16.000 bezoekers per jaar (48 wkn) 

 

2015 
+/- 17.000 bezoekers per jaar (48 wkn) 

 

Uren  
Beroepskracht 
 

30 uur per jaar 
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Product nr.  
  

S3 

Naam product 
 

WAO Groep “De Spin” 

Doelgroep 
 

Senioren (50+) 

Beleidsthema 
 

1 3 4        

Functie 
 

3             

Doelstelling 
 

Senioren mogelijkheden bieden om elkaar te ontmoeten en te genieten van ontspannende 
activiteiten   

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Op werkdagen komen er gedurende het gehele seizoen op de middagen WAO-ers bij elkaar 
om te biljarten.  
 

Resultaten 
 
 

2016 
25 vaste deelnemers (48 weken per jaar) 

 

2015 
24 vaste deelnemers (48 weken per jaar) 

 

Uren  
Beroepskracht 
 

30 uur per jaar 

 
 
 

Product nr.  
  

S4 

Naam product 
 

Alleenstaandenclub “Met Moed Vooruit”  

Doelgroep 
 

Alleenstaanden 

Beleidsthema 
 

1 4 7        

Functie 
 

1 2            

Doelstelling 
 
 

Voorkomen dat alleenstaanden senioren in een isolement raken of hen uit hun isolement 
halen. Mensen die in hetzelfde schuitje zitten met elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar 
tot steun kunnen halen.  

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Elke week komt de alleenstaandeclub bij elkaar voor een koffieochtend, meestal recreatief 
van aard maar er worden ook excursies gemaakt en er worden thema’s behandeld 

Resultaten 
 

2016 
11 vaste deelnemers 

2015 
12 vaste deelnemers 

 

Uren  
Beroepskracht 
 

30 uur per jaar 
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Product nr.  
  

S5 

Naam product 
 

SKW Dansen 

Doelgroep 
 

Senioren (50+) 

Beleidsthema 
 

1 3 4        

Functie 
 

3             

Doelstelling 
 

Senioren mogelijkheden bieden om elkaar te ontmoeten en te genieten van ontspannende 
activiteiten   

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Dansles voor senioren m.b.t. laagdrempelige dansen, ontspanning, ontmoeting en beweging. 

Resultaten 
 
 

2016 
26 vaste deelnemers 

2015 
25 vaste deelnemers 

Uren  
Beroepskracht 
 

30 uur per jaar 

 
 

Product nr.  
  

S6 

Naam product 
 

Jeu De Boules  

Doelgroep 
 

Senioren (50+) 

Beleidsthema 
 

1 3 4        

Functie 
 

3             

Doelstelling 
 
 

Senioren mogelijkheden bieden om elkaar te ontmoeten en te genieten van ontspannende 
activiteiten   

Omschrijving  
Activiteiten 
 

Twee keer per week (bij goed) weer komen de dames en heren bij elkaar op de Jeu de Boules 
banen in Sint Willebrord om met elkaar te spelen. 1 x per jaar is er een toernooi.  

Resultaten 
 

2016 
31 vaste deelnemers 

2015 
27 vaste deelnemers 

 

Uren  
Beroepskracht 
 

30 uur per jaar 
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BELEIDSTHEMA’S: 

6. Bevorderen sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.    
7. Op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren met opgroeien en aan ouders met problemen met opvoeden.  
8. Het geven van informatie, advies 
9. Het ondersteunen van vrijwilligers  
10. Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een 

beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem 
8. Maatschappelijke opvang 
10. Het bevorderen van verslavingsbeleid  

 
FUNCTIES SKW: 

4. Signaleren.         
5. Initiëren.  
6. Uitvoeren. 
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HOOFDSTUK 5:  VOORLICHTING EN INFORMATIE 
 
Sinds jaren voert de instelling 'n gericht Publiciteitsbeleid richting bevolking, om voorlichting en informatie te verstrekken 
over beleid, activiteiten, projecten en mogelijke activiteiten. Op dit moment maken we daarvoor gebruik van (free)media, 
een websites en social media. Daarnaast hebben we een “instore” schermen systeem in de corridor en foyer van het 
gemeenschapshuis.   
     
5.1. Media 
 

Medium Dagblad Weekblad Radio TV Internet 

BNDeStem X    X 

Rucphense Bode (vaste rubriek per week)  X   X 

Willebrorder  X    

Groot Roosendaal  X    

TV Krant (vaste pagina – betaald)    X  

Omroep Brabant   X X X 

Rucphen FM   X   

 
 
5.2. Website 
SKW Sint Willebrord bezit op dit moment 2 websites die veel worden bezocht:  

 www.skw-willebrord.nl: Bezoekers kunnen hier zowel algemene informatie als specifieke informatie vinden 
over de instelling en haar activiteiten.  

 www.carnavalindelanteern.nl: Speciaal voor het carnavalsfeest is gemaakt zodat de bezoekers thuis hun party 
foto’s gratis kunnen downloaden.  

 
5.3. Social Media 
 

Soort Naam Doel Bezoekers 
2012 

Twitter @skwstwillebrord Blog m.b.t. activiteiten rondom SKW Sint 
Willebrord (gelinkt met facebook) 

193 volgers 

Facebook www.facebook.com/skwstwillebrord Pagina met informatie rondom SKW Sint 
Willebrord en berichten van de 
activiteiten. 

1090 likes 

 www.facebook.com/youngbeatzteenage Pagina rondom Youngbeatz Teenage 181 likes 

 www.facebook.com/youngbeatzforkids Pagina rondom Youngbeatz for Kids 311 likes 

 www.facebook.com/speelhonk Pagina rondom Speelhonk 63 likes 

 
 
5.4. Instore schermen 
Tot halverwege 2014 hebben we gewerkt met een instore schermen systeem, maar door de hoge kosten die de laatste 
update zou gaan kosten is er voor gekozen om de schermen anders in te gaan zetten. De nieuws, weer, sport en 
entertainment berichten zijn hierdoor verdwenen waardoor er alleen nog maar eigen activiteiten worden vertoond. De 
schermen zijn niet meer gekoppeld aan onze website waardoor berichten op de website automatisch op de schermen 
verschijnen.  
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HOOFSTUK 6: SPONSORING EN FONDSENWERVING. 
 
Om financiële mogelijkheden te vergroten werkt SKW Sint Willebrord met sponsoring en fondsenwerving. Hiervoor 
bieden wij als instelling een tegenprestatie in de vorm van een vermelding op ons instore schermen systeem en op onze 
eigen website.  Naast de sponsoren van SKW Sint Willebrord hebben we enkele sponsoren van de Willebrordse Wandel 
4-daagse die worden vermeld in het wandelboekje. Voor een goed evenwicht met de lokale middenstand proberen we 
het zoeken naar sponsoren te beperken tot deze twee activiteiten.  
 
6.1. Fondsenwerving 
Ieder fonds heeft zijn eigen spelregels rondom het aanvragen van een bijdrage in 
de kosten van een idee. SKW Sint Willebrord zoekt vooral naar fondsen en 
mogelijkheden om het gemeenschapshuis en de activiteiten op een hoger niveau 
te trekken in het voordeel van de deelnemers en bezoekers. Om deze aanvragen 
aantrekkelijk te maken voor de verstrekkers van deze financiële middelen hebben 
we een ANBI status (zie www.anbi.nl). Dit heeft voor dit jaar geen resultaat 
opgeleverd. Volgend jaar zijn we wel van plan om fondsen te werven voor het 
vernieuwen van de inventaris van het jongerencentrum en voor de aanschaf van 
nieuwe tafels en stoelen voor (een deel van) het gemeenschapshuis.  
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HOOFDSTUK 7: BELANGHEBBENDE GEMEENSCHAPSHUIS DE LANTEERN 
 
In hoofdstuk 5 werden de activiteiten beschreven van SKW Sint Willebrord zelf. Uiteraard worden er binnen het 
gemeenschapshuis veel meer activiteiten uitgevoerd en ondergaan. Deze worden uitgevoerd door verenigingen van 
binnen en buiten Sint Willebrord met of zonder ondersteuning van onze instelling.  
 

Naam vereniging Activiteit wekelijks maandelijks Jaarlijks Opslag Ondersteuning 

Accordeonvereniging 
“Sempre Crescendo” 

 X   X  

Bridgeclub “BIVO” 
 

Bridgecursus   X   

Moveri Zumba 
 

X     

Dansgroep “Riet & 
Herman Colijn” 

Dansmiddagen en 
avonden 

X X   X 

Dansschool van de 
Broek 

Dansles X     

Dartclub “Dart Friends 
4-ever” 

Dartcompetitie X     

Dartclub “ 
“Triple Sixties 

Dartcompetitie X     

EHBO Sint Willebrord 
 

Cursus/ lessen X   X  

Heemkundekring  
Sint Willebrord 

Expositie  X  X X 

KBO Sint Willebrord Bingo X   X X 
Koersbal X   X  

Majorette de 
Eendracht 

Repetitie 3 X     

Rucphense Volkspartij 
 

Vergadering X     

Parkieten Sociëteit 
West Brabant 

Vergadering   X    
Vogelbeurs  X  X  

Schilderclub  
St. Joseph 

Expositie      
Tentoonstelling   X X  

S.C Heikneuters 
 

Jeugdcarnaval   X  X 

Stichting Avalon 
 

Bijeenkomsten  X    

Traverse Spreekuur Maat-
schappelijk werk 

2 X     

Vogelvereniging “De 
Gekleurde Zanger” 

Vogelbeurs   X X  

Yoga 
 

Yogalessen X     

Zangvereniging  
“Con Grazia” 

Repetitie X   X  

 

  



 

Activiteitenverslag SKW Sint Willebrord 2016 29 

HOOFDSTUK 8: OVERZICHT ACTIVITEITEN SKW SINT WILLEBRORD 2016 
 

  Kosten Uren Agoog 

Openstelling Lanteern   162 

 TOTAAL  162 

    

Kinderwerk Speelhonk  50 

 Youngbeatz for Kids  40 

 Kindercarnaval  40 

 Wandel 4-daagse  50 

 Trick or Treat  50 

 Buitenspeeldag  35 

 TOTAAL  265 

    

Jeugd- en jongerenwerk Youngbeatz Teenage  40 

 Jeugdcarnaval  50 

 SuperChefs  65 

 TOTAAL  215 

    

Volwassenwerk 4 mei viering  25 

 TOTAAL  25 

    

Seniorenwerk Meer bewegen met ouderen  45 

 Seniorensoos/ handwerkclub  30 

 WAO De Spin  30 

 Alleenstaandeclub  30 

 SKW Dansen  30 

 Jeu de Boules  30 

 TOTAAL  195 

    

Organisatie Agogische ondersteuning bestuur  200 

 Begeleiden personeel & stagiaires  100 

 Ondersteuning vrijwilligers  120 

 Gemeentelijke overleggen  80 

 Public Relations  180 

 Deskundigheidsbevordering  122 

   802 

    

 TOTAAL  1664 
    

.  
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