
Inspraakreactie van het bestuur van de Stichting Oud Woudenberg m.b.t. de 

voorstellen uit het Witboek.

Geachte leden van de Raadscommissie

Mijn naam is Dick Veldhuizen, ik ben vice-voorzitter van Stichting Oud Woudenberg en ik 

spreek in namens het bestuur.

Het bestuur van Stichting Oud Woudenberg heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de 

bezuinigingsvoorstellen zoals genoemd in het Witboek. Een bezuiniging van 50 % betekent een 

regelrechte bedreiging voor het voortbestaan van onze stichting.

Stichting Oud Woudenberg is in 1955 opgericht mede op initiatief van de gemeente Woudenberg. 

Vanaf die tijd is er veel studie gedaan naar de historie van Woudenberg, het dorp, de kastelen en 

boerderijen, bijzondere gebeurtenissen en personen. Alles is vastgelegd in onze bibliotheek, in 

kwartaaluitgaven het tijdschrift Oud Woudenberg, de tweejaarlijkse uitgave van De Klapperman en 

boeken zoals “Woudenberg, reis door de tijd”. Elk jaar worden historische avonden gehouden met 

volle zalen en zijn er doorlopende tentoonstellingen in de Oudheidkamer.

Inmiddels is onze stichting uitgegroeid tot een professionele organisatie met maar liefst 60 

vrijwilligers, die zich inzetten voor de Woudenbergse gemeenschap en dat met veel plezier en passie 

doen. Vrijwilligers die schrijven, die inleidingen verzorgen, boekjes rondbrengen, die gastvrouw of 

gastheer in de Oudheidkamer zijn of onderzoekers, noem maar op.                                                               

Stichting Oud Woudenberg heeft al jaren maar liefst 700 donateurs(gezinnen) en een steeds groter 

aantal volgers op sociale media. Zo bereiken we een groot deel van de inwoners van onze gemeente 

en zijn we daarnaast door het openstellen van de Oudheidkamer in het Cultuurhuis voor iedereen 

toegankelijk.

De samenwerking tussen de gemeente Woudenberg en Stichting Oud Woudenberg  is al jaren 

uitstekend. Dat wordt vooral ervaren op momenten bij herdenkingen en bijzondere dagen als de 

Monumentendag. Zo is een uitgebreid programma van de herdenking van 75 jaar bevrijding vorig 

jaar samen met de gemeente intensief voorbereid. Dit kon door de corona omstandigheden helaas 

niet doorgaan, maar zodra het mogelijk is willen we onze activiteiten weer zo snel mogelijk 

opstarten. 

Het bestuur van Stichting Oud Woudenberg begrijpt heel goed dat er naar mogelijkheden moet 

worden gezocht in een tijd dat er bezuinigd moet worden, maar het voorstel genoemd in het 

Witboek, is buiten alle proporties.                                                                                                                      

Onze marges zijn bijzonder klein en een zeer kleine bezuiniging op onze stichting wordt voor ons al 

een enorme uitdaging. Tijdens de dialoog is door de vertegenwoordiger van Stichting Oud 

Woudenberg meerdere keren aangegeven dat het niet is uit te leggen dat wij als Stichting Oud 

Woudenberg worden gekort met 50 %. Want dat betekent het einde van de stichting. De ongeveer 

700 donateurs dragen jaarlijks allemaal 17,50 euro bij. Terugval van de subsidie betekent meer dan 

een verdubbeling van de donateursbijdrage. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een afname van het 

aantal donateurs, hetgeen weer een extra verhoging van de bijdrage zal inhouden en zo belanden we 

in een negatieve spiraal.

Natuurlijk kan gekeken worden of op andere manieren inkomsten te genereren zijn, maar die 

mogelijkheden zijn zeer gering omdat wij als Stichting Oud Woudenberg onafhankelijk willen zijn en 



blijven. De overige inkomsten bestaan nu uit opbrengsten van specifieke uitgaven zoals de 

Klapperman en andere publicaties en vrijwillige bijdragen voor activiteiten van de stichting.     

De uitgaven van Stichting Oud Woudenberg hebben vooral betrekking op de huur en servicekosten 

van de ruimte in het Cultuurhuis. Deze ruimten verlaten voor een ander onderkomen is nu niet 

bepaald de eerste optie waar aan gedacht moet worden, maar bij een forse bezuiniging moeten we 

ons afvragen of we op termijn in het Cultuurhuis gehuisvest kunnen blijven. Want we betalen een 

hoge huur, waar weliswaar een subsidie tegenover staat, maar dat staat dat nu ter discussie.         

Deze bezuinigingen kunnen de bedrijfsvoering van het Cultuurhuis zelf dus ernstig in gevaar brengen. 

In 2011 is Stichting Oud Woudenberg verhuisd naar het Cultuurhuis- de gemeente was blij met ons 

als huurder- en zijn er afspraken gemaakt over de te betalen huur en de te ontvangen subsidie.       

De gemeente heeft ons in de brief van 29 september 2011 toezeggingen gedaan om ons bestaan 

veilig te stellen en dat de financiële positie van Stichting Oud Woudenberg ongewijzigd blijft 

vergeleken met de vorige huisvesting aan de Schoolstraat.                                                                             

Het lijkt ons redelijk dat, wanneer er nu teruggekomen wordt op de subsidietoezegging, we met de 

gemeente opnieuw overleggen over de hoogte van de huur.

De Gemeente heeft een volledig beeld van de inkomsten en de uitgaven door inzage van de 

jaarrekeningen. Er is overigens nooit van de kant van de Gemeente een opmerking gemaakt dat door 

ons “op te grote voet” wordt geleefd of dat aan een herziening van inkomsten moet worden gedacht.

Als bestuur van de stichting onderschrijven wij ook volledig de opmerkingen van de heer Van den 

Bergh namens Stichting ABC in zijn memo van 16 maart 2021 over de draagvlak bepaling. Het proces 

zelf om gezamenlijk na te denken over denkrichtingen en oplossing is goed en nuttig geweest, maar 

de daarop volgende afspiegeling op basis van een peiling onder de deelnemers aan de dialoog, niet.

Kortom: wij hebben begrip voor het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden en willen best 

meedenken, maar dit voorstel  betekent het einde van Stichting Oud Woudenberg en dat is voor ons 

als bestuur onacceptabel.   

Wij verzoeken u als raadscommissie onze bijdrage bij uw besluitvorming te betrekken in het belang 

van de inwoners van Woudenberg.

Namens het bestuur van Stichting Oud Woudenberg,

Dick Veldhuizen

correspondentie adres:                                                                                                                                        

Stichting Oud Woudenberg                                                                                                                          

Postbus 2, 3930 EA Woudenberg                                                                                                                         

Email: mail@oudwoudenberg.nl 
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