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Inleiding
De Stichting Cultuurhuis Woudenberg is verantwoordelijk voor het facilitair en 
exploitatie beheer van het Cultuurhuis. De stichting is formeel opgericht in 
2012. Partners zijn inmiddels op elkaar ingespeeld en structuren zijn zichtbaar 
geworden. Nu lijnen duidelijk zijn geworden, heeft het bestuur in 2018 besloten 
zich met name te richten op de visie en missie voor de komende jaren. Via de 
jaarverslagen wil de stichting inzicht geven in de activiteiten en besluiten 
gedurende een kalenderjaar. Daarbij gaat het om de activiteiten die onder de 
verantwoordelijkheid van het Bestuur vallen en niet om de activiteiten die door 
afzonderlijke partners verricht worden. Hierbij het jaarverslag over het 
kalenderjaar 2018 dat u ter kennisname wordt aangeboden.

Samenvatting
Het jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de activiteiten, de 
ontwikkelingen op facilitair gebied en de vrij\A/illigers. Nieuwe gebruikers van de 
vergaderruimten zijn Jeugd-Punt, Vluchtelingenwerk en MEE. Naast de 
activiteiten van de afzonderlijke partners in het Cultuurhuis, zijn er 116 
activiteiten tot stand gebracht. Het aantal verhuuractiviteiten in 2018 is 
wederom gegroeid ten opzicht van het vergaande jaar, er zijn in totaal 129 
verhuringen geweest (incl. Studiecentrum). Meest cruciale ont\A/ikkeling in 2018 
is de focus op visie en missie. Hieruit zijn twee werkgroepen gevormd, 
werkgroep " programmering" en een werkgroep " horeca". De werkgroep " 
programmering" heeft een opzet gemaakt waarbij vanuit een jaarkalender 
vaste activiteiten worden georganiseerd en aangeboden. Daardoor is ruimte 
voor incidentele activiteiten. De werkgroep horeca heeft verkenningen gepleegd 
om te komen tot een horecavoorziening binnen het Cultuurhuis. Een 
commerciele activiteit zal niet levensvatbaar zijn. Gezocht wordt naar 
mogelijkheden om aan te sluiten bij de mogelijkheden van De Kleine Schans en 
Reinaerde om menskracht te leveren. Beide lijnen zullen in 2019 uitgerold 
moeten worden.
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