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1. Voorwoord 
 
Sociaal jaarverslag van het Bestuur. 
 
De Schalm is een Sociaal-Cultureel centrum gelegen in de oude kern van De Meern. Al 45 
jaar houdt De Schalm cultuur en welzijn in stand voor alle inwoners, jong en oud, van De 
Meern en omstreken. Daarnaast heeft De Schalm een band met de Parochie “Licht van 
Christus”. 
 
Wij bereiken ons doel door het organiseren van, of gelegenheid te bieden tot, sociale, 
culturele en recreatieve activiteiten in of vanuit ons centrum. Zoals met toneel, disco’s, 
danslessen en muziekuitvoeringen zoals het Jazzcafé. Daarnaast bieden we diverse 
ontmoetingsmomenten voor inwoners. 
Dit alles gebeurt op een manier die past bij een gezellig en huiselijk buurthuis. Het bestuur 
wil dat iedere bezoeker zich volledig welkom en thuis voelt in De Schalm. De Schalm heeft 
vooral veel oudere bezoekers, waar een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt, 
met betrekking tot het deel kunnen blijven nemen aan activiteiten, mobiel blijven en het 
voorkomen van vereenzaming. 
 
85 actieve vrijwilligers, 7 (parttime), betaalde krachten en het vrijwillige bestuur, zorgen er 
met elkaar voor dat De Schalm kan blijven draaien en dat we ook in 2018 ruim 35.000 
bezoekers hebben mogen verwelkomen! 
 
Terugblikken op het jaar 2018: 
 

 
 
Het bestuur bestond van links naar recht uit: 
Janny Kok-Albers, Marlene van Rooijen, Ina Peek vanaf september 2018 lid van het bestuur, 
Sabina Fokken manager en zij was als adviseur bij de bestuursvergaderingen aanwezig, Ella 
Koops-Brandsen, secretaris, Alfred de Ronde, ad interim voorzitter en Henk Mulder.  
Het bestuur heeft aan de zijlijn nog ondersteuning van de voormalige penningmeester Job 
Machielsen, gehad. 
Uitbreiding van het bestuur met een voorzitter en/of penningmeester is wenselijk. 
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Januari 
Tijdens onze eerste vergadering d.d. 8 januari werden naast ons bestuur ook bestuursleden 
van de Parochie “Licht van Christus” uitgenodigd. Met hen werd gesproken over het door de 
parochie huren van locaties in De Schalm in 2018. Helaas was de verwachting dat het 
beduidend minder zou zijn dan in 2017. 
Volgens de Statuten is het parochiebestuur verplicht met een bestuurslid aanwezig te zijn bij 
de vergaderingen van het bestuur van De Schalm. Zij zouden een bestuurslid moeten 
leveren, maar die kan niet gevonden worden. Afgesproken werd dat beide partijen eens naar 
de Statuten kijken of deze nog actueel zijn. Ook het opbrengen van de erfpacht is voor ons 
een probleem vanwege de hoge kosten voor De Schalm. De korting op de erfpacht is tot en 
met 2019 geldig. 
 
De bij De Schalm in gebruik zijnde pinautomaat van de Rabobank is verwijderd en zal niet 
meer terugkomen.  
Daar raakten wij wel deze inkomsten mee kwijt. De ruimte waar de geldautomaat zat werd 
hersteld en ook de voorzijde van De Schalm werd op kosten van de Rabobank geschilderd. 
 
Het Parochieblad Drieluik ging bezuinigen door de 32 pagina’s in te korten tot 24 bladzijden. 
Dit betekende voor ons dat er minder informatie van De Schalm geplaatst kon worden. 
 
Op 22 januari was er het overleg met de barmedewerkers en beheerders. Er waren 14 
personen aanwezig. Veel onderwerpen werden besproken zoals de mogelijkheden van een 
nieuw kassasysteem, het behalen van het diploma Bedrijfshulpverlening (BHV) en de 
opleiding voor het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator (AED), het verzoek om 
tijdig te worden geïnformeerd wanneer er grote bijeenkomsten, feesten of toneelvoorstel- 
lingen zijn en hoe kunnen we de sluitingstijden kenbaar maken en handhaven. De Schalm 
sluit ’s avonds om half twaalf. Besproken werd dat op korte termijn de vragen zouden worden 
beantwoord. 
Na dit overleg gaf Vincent Broekman de aanwezigen een ontruimingsplan en een plattegrond 
waarop te zien is waar alle apparaten staan zoals brandmelders en branddekens. Hij gaf ook 
een interessante rondleiding door De Schalm. Dit werd erg gewaardeerd. 
 
Februari 
Dwarsverband introduceerde de vereniging op 22 februari. Ons bestuurslid Henk Mulder was 
daarbij aanwezig. De taak van Dwarsverband is het bundelen van Utrechtse bewoners- 
initiatieven in zelfbeheer. Zij ondersteunen elkaar door ervaringen uit te wisselen, kennis te 
delen en nieuwe kennis op te doen. Zij houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwik- 
kelingen en als Dwarsverband behartigden ze de gezamenlijke belangen bij de gemeente. 
Op 14 februari hadden we in De Schalm al een prettig kennismakingsgesprek met de 
coördinator Sarah Faber. 
 
Voor onze barmedewerkers is er een tapcursus gehouden. Deze geslaagde avond werd 
goed bezocht. 
 
Maart 
Op 29 maart had Job Machielsen en Alfred de Ronde een prettig gesprek met Louke 
Vissers, Wijkregiseur Vleuten en De Meern. Besproken werd de subsidieaanvraag 2019-
2020-2021. Louke nam contact op met de gemeente om duidelijk te maken dat de 
gebruikelijke subsidie niet van toepassing is op De Schalm. Dit omdat De Schalm niet te 
vergelijken is met de andere buurtcentra. Voor De Schalm moet een andere vorm van 
subsidie worden toegepast. 
 
Studenten van de Stad hadden een opdracht van het buurtteam gekregen om te informeren 
welke buurtcentra activiteiten promoten voor onder andere ouderen, maar ook voor andere 
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groepen. Daarna werden er posters en flyers gemaakt voor het buurtteam met de verschil-
lende activiteiten, die daarna werden uitgedeeld. 
 
April 
Alfred de Ronde is op 24 april bij een bijeenkomst van Dwarsverband geweest. Het 
onderwerp van gesprek was: Advies om zo gericht mogelijk vrijwilligers te werven.  
 
Wij namen op 26 april afscheid van een zeer trouwe medewerkster en vrijwilligster. Zo’n 25 
jaar was Ans van der Weijden actief voor De Schalm. Op haar konden wij  altijd rekeningen, 
als vaste kracht en als vrijwilliger. Als vrijwilligster is zij nog steeds actief. Natuurlijk werd zij 
namens het bestuur bedankt voor haar inzet. Bij de gezellige afscheidsbijeenkomst waren 20 
personen aanwezig. 
 
Helaas hebben we voor de ingang van De Schalm last van jongeren. Er wordt gedeald en ze 
hangen voor de deur rond. De politie rijdt wat vaker langs om een oogje in het zeil te houden 
en kan gebeld worden bij overlast. Er is contact gelegd met de wijkagent. 
 
Een gezellige avond met onze gewaardeerde vrijwilligers hadden we op 28 april tijdens een 
avondje bowlen, met een hapje en een drankje, in Nieuwegein. 
 
Mei 
Op 6 mei werd er een ontbijt georganiseerd door Kersvers met als thema “Verrijk je Wijk” 
Ondanks alle inspanning hadden de bewoners van De Meern hier geen belangstelling voor. 
Deze activiteit hebben wij moeten annuleren.  
 
De barmedewerkers en beheerders werden door het bestuur uitgenodigd voor een overleg 
op 7 mei. Dit n.a.v. de vergadering van 22 januari waarbij diverse vragen waren gesteld en 
opmerkingen waren gemaakt. Deze avond gaf het bestuur aan de vrijwilligers informatie over 
de door het bestuur genomen maatregelen. Dit was een zinvolle avond. 
 
Onze voorzitter was 8 mei aanwezig in het Stadskantoor waar gesproken werd over een 
mogelijk nieuw te vormen (duurzame) subsidiepot voor initiatieven die niet langer gebruik 
kunnen maken van het Initiatievenfonds. 
Op dezelfde datum en tijdstip kwam ook een delegatie van nieuwe raadsleden van de 
Gemeente Utrecht op bezoek in De Schalm. Men wilde zo in contact komen met wijk- 
bewoners uit Wijk 10. Aanwezig waren de bestuursleden Ella Koops-Brandsen, Janny Kok-
Albers en later op de avond ook Alfred de Ronde. 
  
Alfred de Ronde en Henk Mulder hadden op 24 mei een gesprek met Nardie Eijsberg, 
directeur Welzaam. Er werd onder andere gesproken over de digitale bruisplek.  
Ella Koops-Brandsen en Janny Kok-Albers hadden op 4 juni een overleg met Sabina Fokken 
(manager van De Schalm). Dit om samen tot een oplossing te komen zodat niet iedere 
vergadering met de barmedewerkers, dezelfde punten worden aangedragen. 
Dit was een goed en constructief gesprek. 
 
Ons bestuurslid Henk Mulder keek hoe we de Algemene Verordening Gegevens- 
bescherming (AVG) bij De Schalm voor 25 mei in orde konden krijgen. Zo moeten 
bijvoorbeeld de e-mails naar onze vrijwilligers verzonden worden met de namen vermeld in 
BCC. Dit hebben wij allemaal tijdig kunnen regelen.  
 
Juni 
Voor de bestuursvergadering van 11 juni was Ina Peek uitgenodigd. Zij was aanwezig om te 
kijken of een bestuursfunctie iets voor haar zou zijn. Dit is haar en het bestuur uitstekend 
bevallen. Zij is inmiddels lid van ons bestuur. 
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De vrijwilligers en beheerders werden op 18 juni verwacht in De Schalm. Zij kregen 
informatie over het digitale rooster en konden kijken hoe dat werkt.  
Na de vakantie is het digitale rooster in gebruik genomen. 
 
Op 18 juni was er een gesprek over onze subsidie met Louke Vissers en Maik Schultz van 
de gemeente Utrecht. We hoopten meer subsidie te krijgen. We hebben minder inkomsten 
door de lagere opbrengst van de papiercontainer, lagere tegemoetkoming in erfpacht van de 
Parochie en het wegvallen van de inkomsten van de pinautomaat van de Rabobank. 
Tijdens dit gesprek gaven Louke Vissers en Maik Schultz ook aan dat de gemeente aan De 
Schalm in 2018 een extra eenmalig bedrag ter “versterking van de sociale basis” beschik- 
baar wil stellen van maximaal € 25.000. Ze nodigden ons uit om voor de besteding ervan een 
lijstje met wensen in te sturen en een officieel verzoek in te dienen. 
 
Juli 
Tijdens de bestuursvergadering van 2 juli, meldde de voorzitter dat al het lood van het dak is 
gestolen. Er is aangifte gedaan. 
 
Voor het versterken van de sociale basis is het volgende wensenlijstje naar de gemeente 
gezonden: 
-herinrichting van de keuken 
-moderniseren computernetwerk 
-nieuwe website 
-aankoop mobiele pinfaciliteit 
-moderniseren beveiligingsinstallatie 
-schilderwerk pand 
-45 jarig jubileum 
 
September 
De gemeente heeft de eerder toegezegde subsidie ter versterking van de sociale basis 
officieel toegekend. 
 
De pinfaciliteit kwam eind september en de barmedewerkers werden hierover geïnformeerd. 
 
Er is een gesprek geweest met Mira van de Velden over het maken van een nieuwe website 
voor De Schalm. Zij heeft ook de site voor Podium Oost gemaakt. Er wordt een lijst gemaakt 
wat er allemaal op onze website moet komen. Het project wordt begeleid door Alfred de 
Ronde, Sabina Fokken en Ramon Bart. 
 
De cursus “Omgaan met lastige klanten” werd op 19 september gehouden. Vanuit De 
Schalm hadden zich 7 personen aangemeld. Daarnaast kwamen er nog diverse vrijwilligers 
vanuit andere buurthuizen naar De Schalm. 
 
Oktober 
Het overleg met de barmedewerkers en beheerders was op 15 oktober. Onderwerpen die 
besproken zijn waren onder andere: 
-verslag vergadering van 7 mei 
-gebruik digitale rooster 
-informatie over het mobiele pinapparaat 
-gebruik persoonsgegevens 
-nieuwsbrief 
Het was een zinvolle avond waarbij 16 personen aanwezig waren. 
 
Op 17 oktober was de officiële opening van de digitale bruisplek.  Er staan nu 3 computers 
en een laptop Er werden cursussen voor de PC en tablet georganiseerd. Ook is het mogelijk 
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om te internetten. Af en toe is er iemand aanwezig voor vragen. De publiciteit ging via 
Welzaam. 
 
De dames van Dwarsverband wilden een gesprek met het bestuur. De afspraak was op 17 
oktober in De Schalm gepland. Namens het bestuur waren aanwezig Ella Koops-Brandsen, 
Janny Kok-Albers en Alfred de Ronde. 
 
November 
Wethouder Van Ooijen liet zich op 6 november door het bestuur informeren over het reilen 
en zeilen van De Schalm. Na een rondleiding door het gebouw kreeg hij alle relevante 
informatie. 
Het was een prettig gesprek. 
 
Er is een nieuw alarminstallatie geïnstalleerd. Door het uitfaseren van de ISDN lijn was de 
oude onbruikbaar geworden. 
 
Voorafgaande aan onze bestuursvergadering van 12 november was Carla Wouterson van de 
VAR aanwezig. Zij interviewde het bestuur in verband met het 45 jarige bestaan van De  
Schalm. 
 
December 
Op 1 december werd voor onze vrijwilligers een Casinoavond georganiseerd vanwege ons 
45 jarig bestaan. Alfred de Ronde hield een toespraak en wensten iedereen een gezellige 
avond. Voor een hapje en drankje was gezorgd. De 60 personen hebben zich uitstekend 
vermaakt. 
 
Tijdens onze bestuursvergadering van 10 december zei voorzitter a.i. Alfred de Ronde dat hij 
aan het eind van het seizoen (medio 2019) stopt als voorzitter en bestuurslid. Het financiële 
gedeelte wil hij samen met Job Machielsen nog blijven doen totdat er een penningmeester 
wordt gevonden. 
Hij zal zijn taken op papier zetten en een artikel schrijven voor de krant. 
 
Op 13 december nam Nardie Eijsberg afscheid. Onze voorzitter was namens ons bestuur 
aanwezig. 
Er moet nog een afspraak worden gemaakt met Jennifer de Vaal die het DOCK gaat 
aansturen. 
 
Het kerstdiner op dinsdag 18 december is goed verlopen. Leuke muziek. De cateraar was 
wat laat maar dat werd allemaal goed opgelost. De aanvraag bijdrage kerstdiner werd 
gedeeltelijk gehonoreerd.  
 
Er werd druk gewerkt aan het moderniseren van de keuken in zaal 1. Nadat elektra en gas 
waren aangesloten kon op 28 december de tegelzetter zijn werkzaamheden af maken. In 
januari wordt de keuken geplaatst.  
 
Algemeen 
De Schalm heeft ook in 2018 veel van de eigen en bestaande activiteiten voort kunnen 
zetten voor alle groeperingen uit De Meern en omstreken. Zoals de disco voor verstandelijk 
beperkten, de jeugddisco, het Jazzcafé, de Bridgeclub, de Fotoclub, toneelvoorstellingen, 
Doe-café op dinsdagmiddagen (handwerken, sjoelen, bridgen), danslessen etc. etc. Hiermee 
heeft De Schalm de bedoelde sociale, participatie-functie ook in 2018 goed weten te 
behouden en uitgebreid. 
 
Ook werd er steeds weer gezocht naar grote activiteiten naast de vaste activiteiten. De 
Coverband Beatles heeft met succes opgetreden. 
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De meerjarige subsidie die is verleend was er ook voor 2018. We hebben ons hard gemaakt 
om ook de komende jaren een goede subsidie regeling af te spreken. 
Het bestuur van De Schalm heeft zich ook in het afgelopen jaar bezig kunnen houden met 
het verder vormgeven van het vrijwilligersbeleid.  
 
Naast het permanent zoeken naar vrijwilligers voor allerlei bezigheden in De Schalm is het 
ook heel belangrijk invulling te geven aan het stimuleren, motiveren, informeren en 
behouden van vrijwilligers. Deze inspanning zal ook de komende jaren worden voortgezet. 
 
Het vrijwilligersbeleid: 
Het vrijwilligersbeleid en het meer werven van vrijwilligers heeft nog steeds prioriteit. Dit om 
de participatie van buurtgenoten te vergroten en om zodoende de kosten voor De Schalm 
zoveel mogelijk te drukken waar het de inzet van betaalde arbeidskrachten betreft. Op dit 
moment zitten we op het minimaal noodzakelijke aantal betaalde krachten. De Schalm is een 
“bedrijf” dat iedere dag vaste activiteiten heeft, maatschappelijk gericht, met name op de 
ouderen. Hierbij neemt De Schalm ook een belangrijke zorgtaak op zich. Om dit goed te 
kunnen blijven doen is het, in verband met de continuïteit, noodzakelijk te kunnen terugvallen 
op de vaste krachten om alle voorzieningen te verzorgen en de mogelijkheid voor al deze 
activiteiten te blijven bieden. Dit ook omdat het lastig blijft nieuwe vrijwilligers aan De Schalm 
te binden. Ondanks contacten met onder andere de wijkbewoners, vrijwilligerscentrale en de 
gemeente. Vacatures kunnen vaak maar moeilijk worden opgevuld. Ook vacatures binnen 
het bestuur staan open. Wij blijven uiteraard bezig op allerlei manieren nieuwe vrijwillige 
krachten aan te trekken. Het zou vooral fijn zijn wat jongere vrijwilligers aan te kunnen 
trekken, in verband met de continuïteit. Dit blijkt echter nog moeilijker dan mensen van 
middelbare leeftijd, of ouder, aan te trekken. 
 
Maar de focus ligt ook op het welzijn van de huidige vrijwilligers, zodat wij hen zoveel 
mogelijk kunnen behouden. Wij proberen vanuit het bestuur en de manager de vrijwilligers 
nog meer overal bij te betrekken en ervoor te zorgen dat zij zich gehoord voelen. Bovendien 
plannen wij wederom een gezellig uitje, waarbij de vrijwilligers even extra in het zonnetje 
gezet worden. De inhoud van de fooienpot wordt hierbij ingezet. Kleine attenties, kortingen 
op uitjes en het gebruik van het Makro-pasje worden ook ingezet. 
 
De vrijwilligers krijgen een kleine financiële vergoeding voor hun inzet bij grotere 
commerciële activiteiten, zoals privé-feesten. Wij hopen daardoor meer en makkelijker 
vrijwilligers te kunnen interesseren voor inzet bij dergelijke activiteiten. 
 
Nieuwe activiteiten  
Ook in 2019 zal de focus liggen op het uitbreiden van bestaande activiteiten en het 
aantrekken van nieuwe activiteiten. 
 
Overleg met andere welzijnsorganisaties 
Is continu aan de orde en zal ook in 2019 verder worden voortgezet. 
 
Subsidie 
In 2019 zullen de onderhandelingen weer worden gestart. 
De Schalm blijft continu bezig om de sociale ondersteuning van vooral kwetsbare groepen in 
de samenleving uit te breiden, om zo het sociale karakter van De Schalm te benadrukken. 
Wij willen ons nog meer richten op alle groepen uit de samenleving en hopen hiermee mooie 
resultaten te boeken in 2019. Hoe meer activiteiten, hoe meer vrijwilligers, hoe meer 
participatie, hoe dichter wij komen bij onze horizontale verantwoording en het zelfbeheer van 
De Schalm. Wij hopen dat de niet aflatende inzet van alle betaalde en niet betaalde krachten 
in De Schalm ook zal worden ondersteund door de gemeente in 2019 en de jaren daarna. 
Juist omdat een sociaal, gezellig en kwalitatief goed ontmoetingspunt in De Meern en 
omstreken zo belangrijk is voor de inwoners en vooral ook voor de “kwetsbare” groepen. 
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2. De Schalm 
 
Geschiedenis van De Schalm: 
In de jaren zestig van de vorige eeuw, werd de “Stichting Parochiehuis Oudenrijn” opgericht. 
Nadien werd de naam gewijzigd in “Stichting Parochieel Jeugdcentrum De Meern”.  
Met financiële hulp van parochiegemeenschap en overheid werd in 1973 gestart met de 
bouw en op 1 december 1973 werd: “De Schalm” geopend.  
In 1980 werd de naam opnieuw gewijzigd in “Stichting Parochieel Sociaal Cultureel Centrum 
De Meern”. In 1983 werd het gebouw ingrijpend verbouwd en vergroot. In de eerste helft van 
1993 werd een tweede uitbreiding van 55 m2 gerealiseerd. 
 
Doelstellingen van de Stichting: 
De Stichting stelt zich ten doel een centrum voor welzijn in stand te houden ten behoeve van 
de gehele bevolking van De Meern, met inachtneming van de relatie met de parochie. Zij 
tracht dit doel te bereiken door het organiseren van of gelegenheid bieden tot voornamelijk 
sociale, cultureel vormende en recreatieve activiteiten in of vanuit haar centrum. 
 
Relatie met de Rooms-katholieke kerk: 
De relatie met de Rooms-katholieke kerk is statutair beschreven. De Schalm is mede vanuit 
de parochie ontstaan en het gebouw is gebouwd op grond die van de parochie in erfpacht is 
verkregen. 
 
Regels en vergunningen: 
Huisregels De Schalm; 
De huisregels staan in een afzonderlijke uitgave voor alle gebruikers en medewerkers van 
De Schalm. Hierin staat uitgebreide informatie over regels, voorschriften, accommodatie en 
openingstijden zoals die in De Schalm gelden. De huisregels zijn te lezen op 
www.schalmdemeern.nl. 
 
Vergunningen; 
De Schalm beschikt over de vereiste vergunningen en werkt volgens het Hazard Analysis 
and Critical Control Point systeem. Het H.A.C.C.P. is een kwaliteitscontrole en –
waarborgsysteem voor het omgaan met voedsel. 
 
Stichtingsbestuur: 
De Schalm heeft een bestuur bestaande uit een dagelijks bestuur en algemene 
bestuursleden.  
 
Het Stichtingsbestuur heeft de eindverantwoording over de gehele gang van zaken en over 
alle activiteiten die plaatsvinden onder de naam van De Schalm. Het bestuur beheert het 
gebouw met inventaris en faciliteiten.  
Door deelname van de Projectraad in het Stichtingsbestuur deelt dit bestuur de verant-
woording met betrekking tot de activiteiten met de Projectraad. Deze deelname waarborgt 
tevens dat deelnemers en vrijwilligers hun inspraak hebben in al de te nemen beslissingen. 
 
Personeel: 
Bij De Schalm zijn de volgende beroepskrachten werkzaam: 
- 1 locatiemanager 
- 3 beheerders 
- 2 algemeen medewerksters (waarvan 1 tot en met 30 april 2018) 
- 1 administratief medewerkster 
- 1 coördinator licht en geluid vanaf 1 mei 2018 
Alle functies worden parttime vervult. In totaal is er 3,1 fte aan personeel werkzaam.  
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De bestuursfuncties en organisatorische functies worden door vrijwilligers verricht. Voorts 
wordt veel van het uitvoerende werk door vrijwilligers gedaan. Ook de technische faciliteiten 
worden door vrijwilligers bediend. 
De totale vrijwilligersgroep omvatte 85 mensen en deze groep is actief bij: barbezetting, 
toneel, licht/geluid/decor, Nieuwsbrief, Stichtingsbestuur, Projectraad, inzameling oud papier, 
Carnaval, Tienerdisco’s/ Kidsdisco, Doe-café voor senioren, Huiskamer van de Wijk etc. 
 
Nieuwsbrief: 
Vanaf september 2012 is de digitale Nieuwsbrief geïntroduceerd. Deze kwam in de plaats 
voor het papieren blaadje. In principe is alles hetzelfde gebleven alleen worden deze 
nieuwsbrieven digitaal verzonden en leggen we ook hard copy’s op de balie in De Schalm 
voor diegene die geen mail kunnen ontvangen. In de nieuwsbrief staan de highlights voor de 
komende maand en een agenda met de activiteiten.   
 
De redactie voor de Nieuwsbrief bestaat uit 2 personen: Sabina Fokken en Rosita Loermans.  
 
3.  Stichtingsbestuur, Projectraad en beroepskrachten  
 
Activiteiten: 
Net als in 2017 heeft het bestuur zich in 2018 onder andere gericht op het borgen van de 
financiering voor instandhouding van De Schalm als sociaal cultureel centrum/buurthuis. In 
2018 zijn met de gemeente Utrecht alleen voor 2019 afspraken gemaakt.  
 
Daarnaast heeft het bestuur zich bezig gehouden met;  
 

• Personeelsbeleid voor de medewerkers van De Schalm; 
• Het opstellen van en voeren van besprekingen over de jaarrekening 2018; 
• Het vaststellen van – meerjarige – afspraken m.b.t. subsidie, met positief gevolg; 
• Onderhoudswerkzaamheden voor De Schalm;  
• De samenwerking met andere stichtingen en buurthuizen. 
• Gesprekken met Dwarsverband, een Raads Informatie Bijeenkomst, De Wijktafel van 

Vleuten-De Meern, KersVers; 
  

 
De Projectraad: 
De Projectraad is een verband binnen De Schalm waarin een aantal groeperingen verenigd 
zijn. Zij komen gemiddeld één keer per zes weken bij elkaar om de activiteiten binnen De 
Schalm te bespreken, te coördineren en te stimuleren. Zo worden de voorgaande activiteiten 
geëvalueerd en komende activiteiten en nieuwe ideeën besproken. Ook algemene vragen en 
ideeën over De Schalm komen aan bod. 
 
De Projectraad is ook mede ter ondersteuning van het Stichtingsbestuur. In de Projectraad 
namen in 2018 zitting: 
 
Voorzitter:                                          Sabina Fokken  
Notulist:    Olga van Asperen 
Beroepskracht:   Sabina Fokken 
Bar:     Olga van Asperen 
KBO Leidsche Rijn:   Ria van Oorschot 
Nieuwsbrief:    Sabina Fokken en Roos Loermans 
KaKa en Co:    Carla van Beaumont 
Kids-,Tiener- en Tienerdisco XL: Geen afgevaardigde meer 
Tovedem/Mejoto’s:   Berna Schouten 
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Mede dankzij de groeperingen kon er door de jeugd aan verschillende activiteiten worden 
deelgenomen: 
- Vertoning van films (één keer per maand), theatervoorstellingen en het Sinterklaasfeest; 
- Kidsdisco voor kinderen van 4 t/m 8 jaar: één keer per maand; 
- Teenage Vibe disco voor tieners van 9 t/m 13 jaar: één keer per maand. 
 
Team De Schalm: 
Naast het gastheer/vrouw zijn, heeft elke medewerker zijn of haar specialiteit. Van 
schoonmaak, tot onderhoud en horeca.  
Het voorbereiden voor de vrijwilligers is ook 1 van de taken. Met name het gebruiksklaar 
maken van de zalen tot aan het koffiezetten. Dit alles ter ondersteuning van de vrijwilligers, 
zij maken De Schalm, een ontmoetingsplaats voor de bewoners van De Meern. 
 
 
Academie van de stad 
 
Via de Gemeente Utrecht heeft men diverse onderzoeken gedaan. Gevraagd werd of De 
Schalm een opdracht wilde formuleren. Op 11 september 2017 is er een startbijeenkomst 
geweest van de Academie van de stad, waar Alfred de Ronde en Sabina Fokken bij 
aanwezig waren. 
Een groep van 5 vrouwen en 1 man (HBO stagiaires) startte met de opdracht Communicatie: 
op welke manier krijgen we meer bezoekers. Ook het promoten van De Schalm behoorde bij 
de opdracht.  
Kersvers regelde op 7 juni een bijeenkomst ter afsluiting van de projecten. Deze presentatie 
werd door 8 buurtcentra in De Schalm bezocht. 
De leiding van de avond lag in handen van de school. Er werd totaal niet gesproken over de 
resultaten van de opdrachten. De studenten hadden voor de opdracht 10 maanden de tijd 
gekregen. Er is een begin gemaakt met de opdrachten maar die waren nog lang niet af. Voor 
de Schalm was er - ondanks alle inspanningen van de studenten - helaas weinig concreet 
resultaat.  
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4. Opzet van het jaarverslag 
 
Onderstaand zijn de jaarverslagen opgenomen van de projectgroepen die de activiteiten 
hebben georganiseerd waarvoor De Schalm in het leven is geroepen.  
 
4.1 Jaarverslag KBO Leidsche Rijn 
 
Samenstelling Bestuur: 
Voorzitter  : F. Brinkman 
Vice-voorzitter  : M. Spermon 
Secretaris  : N. de Smit 
Penningmeester : L. van Birgelen 
Ledenadministratie : H. Mulder 
Reis en activiteiten : R. van Oorschot 
 
Aantal leden per 01-01-2019 is 875. 
 
Vergaderingen 
Het KBO bestuur vergaderde in 2018 10 keer in De Schalm. 
In april en november zijn de jaarvergaderingen. 
 
Activiteiten en optredens: 
In de maanden januari, februari, maart, oktober en december waren er gezellige en druk 
bezochte activiteiten. Bingo, politiek café, muziek en Sinterklaas- en Kerstviering. 
Na een activiteit konden deelnemers regelmatig aanschuiven bij “Gezellig samen eten” 
georganiseerd door De Schalm. 

 
Themamiddagen en Voorlichting: 
Tijdens  5 themabijeenkomsten geeft de KBO informatie en voorlichting over alles wat 
belangrijk is voor ouderen.   
Gezondheid, wonen, financiën, digitalisering, laatste wil, enz.  
 
Activiteiten 2019: 
Voor 2019 staan in de maanden januari, februari, maart, oktober, november en december de 
activiteiten, optredens, themamiddagen en voorlichting weer ingepland. 
Ook de maandelijkse bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen. 
 
Dankzij de zeer prettige samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers van De Schalm, 
kijken wij als KBO met een positief gevoel terug op 2018. 
 
Contactpersoon KBO Leidsche Rijn: 
 
Ria van Oorschot 
e-mail: riavoorschot@gmail.com 
 
4.2 Jaarverslag Disco  
 
We hebben 2 disco’s in De Schalm,  
 
� Kidsdisco voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Deze disco start om 15:30 uur en duurt 
tot 16:30 uur.  
� Teenage Vibe disco voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar. Deze disco start om 19:30 
uur en duurt tot 22:30 uur.  
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De organisatie  
De leiding bestaat uit ongeveer 10 vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook nog reserve vrijwilligers 
in het geval er een tekort aan leiding is. Onder de vrijwilligers zijn ook scholieren die tijdens 
de disco vrijwilligerswerk doen voor hun maatschappelijke stage. Het afgelopen jaar kwam 
het vaak voor dat er weinig discoleiding aanwezig was. Gelukkig wel elke keer voldoende om 
de disco te openen. Er is werving gedaan naar vrijwilligers, helaas was hier weinig animo 
voor en de vrijwilligers die zijn langs geweest om te kijken of het iets voor hen was, zijn 
helaas ook niet gebleven. Er zijn 2 vergaderingen per jaar waarin alle belangrijke punten, de 
eventuele thema’s en de regels opnieuw worden doorgenomen. In 2018 heeft de groep 
geprobeerd om wat motivatie te krijgen om de avonden te blijven draaien maar dat is helaas 
niet gelukt. Dit alles heeft te maken met de weinige bezoekers, ondanks de promotie op 
Facebook, Instagram en de posters. Ze hebben dan ook aangegeven dat ze tot juli 2019 
blijven draaien maar dat het daarna gaat stoppen. Wij zullen moeten gaan kijken wat we als 
De Schalm willen, een heel nieuwe team of helaas afscheid nemen van de Teenage Vibe 
disco’s.  
 
Financiering & aantallen bezoekers  
De bezoekers betalen entree. De entree voor de Teenage Vibe disco bedraagt € 2,50. Als 
bezoekers voor het eerst naar de disco komen moeten zij een pasje laten maken. Dit kan 
aan de achterkant van De Schalm. Kinderen kunnen alleen een pasje aanvragen als zij een 
pasfoto en een paspoort bij zich hebben. Vervolgens moeten zij al hun gegevens invullen en 
eenmalig € 2,50 betalen voor het maken van een pas. De kinderen krijgen dan een dagpas 
en bij het volgende bezoek kunnen zij hun pasje bij de entree van De Schalm ophalen. Met 
de dagpas kunnen de kinderen aan de voorkant van De Schalm naar binnen en betalen daar 
nog € 2,50 voor entree.  
 
Het aantal bezoekers in 2018:  
Kids in 2018    : 218 
Teenage Vibe : 433 
 
Activiteiten  
Elke maand was er een Teenage Vibe en een Kidsdisco. In de middag is er dan Kidsdisco 
en in de avond is de Teenage Vibe.  
  
Tijdens de disco’s mogen de kinderen niet meer op het podium komen. Af en toe worden er 
verhogingen in de zaal neergezet die op een podium lijken waar de kinderen wel op mogen 
dansen. Af en toe mogen de kinderen zich tijdens de disco opgeven om een optreden te 
doen op het podium tijdens de disco.  
 
Accommodatie  
Voor alle disco’s maken we gebruik van zaal 5 en 6 en de bar.  
 
Communicatie  
Via flyers, de plaatselijke kranten, De Schalm Nieuwsbrief en het bord boven de deur maken 
we bekend wanneer er disco’s zijn. Daarnaast is de mond op mond reclame waarschijnlijk de 
beste reclame voor de disco’s. De Facebookpagina speelt hier ook een belangrijke rol in. De 
discogroep bestaat uit een leuke groep vrijwilligers, die erg betrokken zijn bij de disco en zich 
hiervoor ook 100% inzetten. Discoleiding verspreidt de flyers bij sportverenigingen, 
supermarkten, scholen enzovoorts. Deze flyer wordt gemaakt door dochters van Patricia 
Senli (Patricia is een van de discoleiding) en vervolgens uitgeprint door De Schalm.  
Daarnaast blijft de inzet van Auvitech en het barpersoneel natuurlijk onmisbaar. 
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4.3 Jaarverslag Auvitech 
 
Auvitech staat voor Audio Visuele Techniek. 
 
Dit is een vrijwilligersgroep binnen De Schalm, die als taak op zich heeft genomen  alle 
faciliteiten te verzorgen voor wat betreft belichting, geluid, film en video. Dit gebeurt vooral 
bij theaterproducties, discoavonden, filmmiddagen en -avonden en technische realisaties 
voor vergaderingen en presentaties. 
 
Leiding/ coördinatie 
De leiding en coördinatie ligt nu alweer 9 jaar in handen van Nick Jacobs.  
 
Activiteiten/ Leden 
Wij hebben maandelijks onze activiteiten in De schalm, Wij hebben daar ook mensen voor 
die voor elke activiteit hun bijdrage kunnen bieden op het gebied van licht, geluid en video. 
Ook zijn wij bezig om mensen steeds meer te leren van alle facetten in dit vak zodat ze 
multifunctioneel inzetbaar zijn bij alle activiteiten.  
 
Technische onderhoud 
Alle leden van Auvitech doen soms technische onderhoud, er zijn natuurlijk wel 2 mensen 
die dit als leiding op zich nemen en dit ook netjes en zorgvuldig uitvoeren. Wij proberen 
hierdoor de kosten zo laag mogelijk te houden.  
 
Verbouwingen/ Plannen 
We hebben weer wat dingen in het plafond gedaan om het er mooier uit te laten zien.   
Ook zijn we nog steeds bezig met het vernieuwen en makkelijker maken van dingen.  
Zo hebben wij een lijst gemaakt met allemaal dingen wat vervangen zou moeten worden, we 
zijn hier druk mee bezig om geld te verzamelen.  
We hebben dit jaar nieuwe cd-spelers gekocht om met de tijd mee te gaan. Ook zijn we dit 
jaar bezig met het opnieuw maken en bedenken van video in De Schalm. 
Het gaat dan om de afkijk camera van de toneel zodat de spelers weten wanneer ze op 
moeten.  
Ook om de tv’s die in verschillende zalen hangen, te vervangen met nieuwe aansluitingen en 
goede beeldkwaliteit.  
 
Overig 
Auvitech is ook dit jaar veel bezig met het opleiden van mensen. Ook willen we het elk jaar 
weer veiliger en makkelijker maken.  
We gaan zaterdag 25 mei 2019 een dagje uit met onze vrijwilligers om onze teambilding op 
te bouwen.  
 
4.4 Jaarverslag Toneelvereniging De Meern (Tovedem)   
Doelstelling van Tovedem: amateurtoneel verzorgen voor zowel volwassenen als jeugd. 
 
Bestuursleden 
- Voorzitter     : Rick Willemsen  
- Penningmeester    : Dick van der Horst / Joost Christiaanse 
- Secretaris     : Mirjam Backus 
- Vertegenwoordiging Tovedem & Cloos : Britt Emelaar & Elly Christiaanse 
- Vertegenwoordiging Mejoto's  : Monika Broekman 
 
Aantal Leden 
- Tovedem: 20 leden 
- Mejoto's:  30 leden en 7 begeleiders 
- Cloos: 8 leden 
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Gedurende het jaar vinden er 2 ledenvergaderingen plaats (in februari en in juni).  
 
Algemeen 
Tovedem staat voor ToneelVerenigingDeMeern en is een vereniging die bestaat uit drie 
groeperingen. Tovedem: de volwassenengroep. Cloos: de jong-volwassenengroep. Mejoto’s: 
de kinderengroepen (hier zijn er drie van verdeeld op leeftijd). Voor de kindergroepen is er 
een wachtlijst.  
 
Financiën 
Financieel worden de activiteiten van Tovedem mogelijk gemaakt door onder andere 
opbrengsten uit kaartverkoop en contributie van de spelende leden. Daarnaast worden extra 
inkomsten gegenereerd door 'vrienden van Tovedem' en enkele bedrijven, welke de 
vereniging sponseren. Ook is jaarlijks de Tovedem Sint met Pieten tegen betaling 
beschikbaar voor bedrijven. Hierbij zijn voor bedrijven verschillende opties mogelijk voor de 
invulling van het sintbezoek. De activiteiten rondom Sinterklaas worden gecoördineerd door 
een speciale sintcommissie.  
 
Ter informatie het aantal bezoekers per voorstelling: 
Tovedem: 
april 2018:   250 bezoekers 
mei 2018:    eenakteravond georganiseerd door Tovedem: 30 bezoekers  
november 2018:  170 bezoekers    
Cloos: 
maart 2018:   180 bezoekers        
Mejoto's: 
juni: voorjaarsproductie: 260 bezoekers         
december: Kerstproductie in samenwerking met De Schalm: 240 bezoekers  
  
Activiteiten toneelvereniging De Meern 
Tovedem (volwassenen) 
Eenmaal per week wordt er op donderdagavond van 20:00 uur tot 22.30 uur geoefend. Soms 
wordt de maandagavond gebruikt voor een productie als de donderdagavond niet uitkomt, 
altijd eerst in overleg met De Schalm. Per jaar zijn er 2 producties, deze worden tweemaal 
uitgevoerd op vrijdag en zaterdagavond in het 1e weekend van april en november.                                                               
Daarnaast zorgt Tovedem voor de Sint en pieten bij de sinterklaasviering in De Schalm.                          
Op  13 januari 2018 heeft Tovedem deelgenomen aan het eenakterfestival in Baarn. Ter 
voorbereiding hiervan heeft er in de periode september 2017 tot en met medio januari 2018 
een extra oefenavond plaatsgevonden op de maandagavond met de cast van de eenakter. 
Op 13 mei heeft Tovedem deelgenomen aan het eenakterfestival in Den Helder. Op 19 mei 
2018 heeft Tovedem zelf een eenakteravond georganiseerd in De Schalm waarvoor 3 
andere verenigingen zijn uitgenodigd. Voorafgaand aan deze avond hebben er een aantal 
extra repetities plaatsgevonden op de maandagavond van 20.00 – 22.30 uur.  
 
Cloos (jongerengroepering van Tovedem) 
Cloos is een grotendeels onafhankelijke jongerengroepering binnen Tovedem. Leden van 
Cloos zijn minimaal 17 en maximaal 21 jaar oud. Cloos oefent eenmaal per week op 
vrijdagavond. Per jaar heeft Cloos 1 productie die zij 2 keer uitvoert op vrijdag- en 
zaterdagavond in het 1e weekend van maart. Daarnaast zorgt Cloos voor de pieten bij de 
sinterklaasviering in de Schalm. 
 
Mejoto's (jeugdgroepen van Tovedem) 
De Mejoto's bestaan uit drie groepen variërend in de leeftijd van 9 tot 17 jaar. De drie Mejoto- 
groepen oefenen eenmaal per week op vrijdagavond. Per jaar zijn er 2 producties. De 
voorstellingen worden tweemaal uitgevoerd, op zaterdagavond en zondagmiddag in het 1e 
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volle weekend van juni en in december in het laatste volle weekend voor de kerst op 
zaterdagavond en zondagmiddag.  
 
Binnen De Schalm vinden de oefenavonden plaats in verschillende ruimtes. De podiumzaal 
heeft hierbij de voorkeur omdat zo geoefend kan worden in de daadwerkelijke 
speelomgeving.  
 
Daarnaast zorgt Mejoto’s 3 ook voor inbreng in de vorm van pieten bij de sinterklaasviering 
in De Schalm en bij de bezoeken aan bedrijven. 
 
Communicatie 
Tovedem communiceert via diverse kanalen over haar activiteiten. Onder andere wordt via 
het secretariaat van De Schalm de lokale media ingelicht over de geplande voorstellingen. 
Daarnaast wordt op diverse regionale internetsites ruchtbaarheid gegeven aan producties.  
De 'vrienden van Tovedem' ontvangen per productie het clubblad Achter De Schermen 
(A.D.S) met daarin alle achtergrondinformatie over de aanstaande productie. De ADS 
verschijnt 2-4 weken voor elke productie. Het merendeel van de sponsors, leden en vrienden 
krijgt de ADS in de vorm van een pdf-bestand in hun mailbox. 
Een aantal weken voor de voorstelling worden de lokale kranten benaderd voor het plaatsen 
van een vooraankondiging van het te spelen stuk. Op diverse lokale winkelcentra worden 
posters opgehangen om de productie extra onder de aandacht te brengen bij de lokale 
bevolking. Tovedem is ook actief op Facebook en Twitter. Via deze social media wordt 
gecommuniceerd over de activiteiten van Tovedem en andere toneel activiteiten in de regio 
De Meern e.o.  
 
Samenvattend kan worden gezegd dat Tovedem een zeer actieve vereniging is, waarbij de 
leden zeer gedreven en betrokken zijn. Van jong tot oud is de club actief en is op die manier 
voor veel verschillende groepen in De Meern erg waardevol.  
 
De Meern        Kvk: 528.21.455 
mei 2019       Bank: 1324.57.075 
 
Mirjam Backus 
Secretaris Tovedem bestuur 
 
4.5 Jaarverslag Kindertheater Kaka & Co 
 
Kindertheater KaKa & Co speelt sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw toneel voor 
kinderen.  
De groep is in Harmelen ontstaan in het kader van de culturele vorming voor de basis- 
scholen. 
Sinds 2003 is KaKa & Co actief in De Schalm. 
 
KaKa & Co is geen vereniging of stichting met bestuur, statuten en vergaderingen, maar een 
steeds in aantal wisselende groep, meestal alleen, vrouwen, die plezier heeft in het 
ontwikkelen en spelen van toneelstukken voor kinderen. 
 
Voor het stuk “Tadaaa!”, dat 23 en 24 maart 2019 in De Schalm opgevoerd zal worden zijn 
vijf vrouwen actief als schrijvers, spelers, regisseurs, kostuumbedenkers/-makers en 
décorontwerpers/-bouwers.  
Met andere woorden alles wat bij een stuk komt kijken is in eigen hand, met als enige 
uitzondering de verzorging van het geluid en licht. Dat laatste ligt in de handen van de 
medewerkers van Auvitech, net als KaKa & Co een Schalmgroepering. KaKa & Co is zeer 
blij met hun deskundigheid.  
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Activiteiten 
Op 24 en 25 maart 2018 is door kindertheater KaKa & Co het stuk “Tikkie jij bent hem!” op 
de planken gebracht. Het stuk is bedacht, geschreven, en gespeeld door acht spelers. Voor 
een (dubbel) rol is op de zaterdag een andere speler actief geweest dan op de zondag. Het 
stuk werd per keer dus gespeeld door zeven spelers. 
Een maand voor de voorstelling werd een van de KaKa spelers ziek en kon niet aan de 
voorstellingen deelnemen. Haar plaats is ingenomen door een speler van de Harmelense 
toneelvereniging Harto. Zo speelde KaKa & Co deze keren met zes vrouwen en een man 
 
Op zaterdag 24 maart kwamen er 87 personen, meest kinderen, kijken en op zondag  
25 maart waren dat er 162. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor de totstandkoming van een stuk wordt op de dinsdagavonden gebruik gemaakt van de 
kleine kelder in De Schalm. Daarnaast heeft de groep op zondag 21 januari en zondag 18 
februari 2017 het podium ter beschikking gehad. 
In de week voor de voorstelling zijn de laatste voorbereidingen getroffen: 
zondag 18 maart décoropbouw; maandag 19 maart licht ophang door Auvitech in overleg 
met KaKa & Co; dinsdag 19 maart normale repetitie in de kleine kelder; donderdag 21 maart 
generale repetitie en laatste aanpassing in de belichting. 
 
Naast het realiseren van een toneelstuk voor kinderen, is Kaka & Co inzetbaar voor hand- en 
spandiensten binnen De Schalm. Hulp is geboden bij het versieren van De Schalm voor 
Sinterklaas en kerst, het verzorgen van de kerstbijeenkomst voor ouderen en het 
seniorencarnaval. 
De projectraadvergaderingen wordt bijgewoond door één van de KaKa & Co spelers.  
Gezellig samen eten wordt mede georganiseerd door een van de spelers. 
 
Communicatie 
De communicatie binnen De Schalm met beheerders en locatiemanager is duidelijk en 
verloopt altijd in een goede sfeer. KaKa & Co krijgt alle medewerking en steun om de 
productie op de planken te brengen.  
De barmedewerkers helpen de groep daar waar mogelijk is. 
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De communicatie met de “buitenwereld” met betrekking tot de voorstellingen verloopt door 
middel van posters, flyers, een stukje op de website van De Schalm en stukjes in de 
plaatselijke/regionale bladen. 
 
Verwachtingen 
KaKa & Co is zeer tevreden over de samenwerking met De Schalm. 
De groep hoopt in 2019 in die goede sfeer, weer een stuk ten tonele te voeren.  
In tegenstelling tot andere jaren zit tussen het stuk “Tadaaa!” en het stuk van 2018 “Tikkie jij  
bent hem!” precies een jaar. De periode tussen voorgaande stukken is anderhalf jaar 
geweest.  
Tussen de eerste bijeenkomst voor een nieuwe voorstelling en een uitvoering zit een enorm 
proces van improviseren, schrijven, schrappen, discussie, plezier, irritatie enz.  Meestal niet 
in twaalf maanden te vatten. 
Maar gelukkig is er altijd weer een eindresultaat waar met veel plezier naar gekeken wordt 
door kinderen, en een ieder die zich ergens nog kind voelt, van 4 t/m 99 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactpersoon: Carla van Beaumont - cvanbeaumont&casema.nl 
 
4.6  Jaarverslag Gezellig Samen Eten 
 
1 keer per maand organiseert De Schalm met een kleine vaste groep van 4 personen het 
Gezellig samen eten. De doelgroep van deze activiteit is toch wel 55+ al adverteren we daar 
niet mee wat wel eens resulteert in soms een gezin of jongeren die dan een hapje komen 
mee eten. Iedere maand stellen ze een menu samen die ze, of zelf bereiden en dan kun je 
denken aan de BBQ of de Paasbrunch of laten verzorgen door een cateringbedrijf, de lokale 
slager of restaurant. Een jaarlijks terugkomend gerecht is toch wel de Griekse maaltijd van 
Oniro of een chinees buffet van Jasmine Palace. In de praktijk zien we toch wel dat ook de 
ouderen erg gecharmeerd zijn van de verschillende keukens. De zaal zit dan lekker vol. 
Het vaste team bestaat uit Olga van Asperen, Leida Loermans, Carla van Beaumont en Wil 
Goes. Yolanda Kardjo-Tjon is inzetbaar op de momenten als een van de vaste vrijwilligers 
niet aanwezig kan zijn. 1 keer per maand komen ze samen en gaan dan bespreken wat er 
op het menu komt te staan. Ze verdelen dan de taken, wie wat gaat maken, kopen of 
voorbereiden en maken dan een boodschappen lijst van de spullen die Vincent Broekman 
mee kan nemen bij de Sligro. Vlees komt bij Slagerij Vernooij uit De Meern vandaan. 
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Het aantal bezoekers wat komt eten varieert tussen de 20 en 40 personen. Het ligt aan het 
aantal aanmelding in welke ruimte ze gaan eten. Een groep tot 20 personen kan 
plaatsnemen in de barruimte met zaal 6 erbij maar als de groep groter is wijken ze uit naar 
zaal 2/3.  
 
Communicatie  
De promotie voor het Gezellig samen eten maken we gebruik van Social media, Facebook,  
Instagram en posters die we in De Schalm ophangen. Ook plaatsen we stukjes in de krant, 
op de website en in de Nieuwsbrief van De Schalm. Ook tijdens bijeenkomsten in De 
Schalm, dan te denken aan de Huiskamer van de Wijk, het Doe-café op dinsdag en KBO 
Leidsche Rijn. Mond op mond reclame werkt ook nog altijd bet beste. 
Het hoogtepunt van 2018 is toch wel de Griekse maaltijd en hadden we de zaal vol met 40 
personen. 
 
Verwachting nieuwe jaar   
In januari 2019 zal de nieuwe keuken worden geïnstalleerd en zullen de dames van Gezellig 
samen eten vele maaltijden zelf gaan bereiden. Maar ook zal er met de lokale catering 
bedrijven worden samen gewerkt om ook weer heerlijke drie gangen menu’s voor ze op de 
tafels te zetten. 
Contactpersoon : Olga van Asperen-van Zanten. 
Mail : joolsa@ziggo.nl 
 
4.7 Jaarverslag Doecafé 
  
Het Doecafé wort gehouden op dinsdagmiddag. 
Het is een Inloopmiddag zonder bestuursleden 
Het Doecafé bestaat uit de volgende onderdelen : klaverjassen ,sjoelen en handwerken 
(kaarten maken ). 
Omdat bij Doecafé wat oudere bezoekers zijn, vallen er bezoekers af door ziekte en 
dergelijke. 
Gemiddelde aantal bezoekers per week tussen 40 tot 50 personen. 
Communicatie: oproepjes in de regionale kranten. 
 
Klaverjassen 
Dit jaar hebben wij ook afscheid moeten nemen van Diny Kok, zij was jarenlang het gezicht 
van de klaverjasclub, maar wegens gezondheidsproblemen, moest zij helaas stoppen. 
Laurens Kok heeft een deel van haar taak overgenomen en kreeg assistentie.  
Gelukkig kunnen we weer wat nieuwe gezichten verwelkomen zodat we toch het 
zelfde aantal tafels hebben. 
 
Sjoelen 
Dit jaar is het sjoelen weer elke week, omdat er nieuwe mensen bij zijn gekomen de groep 
bestaat uit 7 leden . 
 
Handwerken: 
Het handwerken gaat met het bestaande groepje door. In het nieuwe jaar hopen we op 
nieuwe leden, dit gaan we doen door regelmatig oproepjes in de kranten te zetten. 
 
4.8 Jaarverslag Huiskamer van de Wijk 
 
De Huiskamer van de Wijk is een plek waar buurtbewoners naar toe kunnen om elkaar te 
ontmoeten. Op deze manier blijven ze actief deelnemen aan hun vertrouwde leven in De 
Meern. Er zijn sinds 2015 diverse Huiskamers van de Wijk in Utrecht geopend.  Dit 
succesvolle initiatief ondersteund door De Schalm en Welzaam, heeft op 21 september 2016 
haar deuren geopend in de Buurtcentrum De Schalm in De Meern.    
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De Huiskamer is erop gericht dat buurtbewoners binnen kunnen lopen voor een kopje koffie/ 
thee en een praatje. De Huiskamer van de Wijk is ook bij uitstek de plek om voor en met 
elkaar initiatieven en activiteiten op te zetten, uit te voeren of iets te ondernemen. De 
Huiskamer is echt van de buurtbewoners. Alleen zij bepalen wat er gebeurt binnen en met de 
Huiskamer.  
 
Een van de initiatieven is Droomdekentjes maken. 
Vanaf 12 oktober 2018 om 10:00 uur werden er Droomdekens gemaakt in de Huiskamer in 
De Schalm. Carolyn is als eerste in de Huiskamer gestart met een eigen activiteit. 
Droomdekens worden door de stichting de Regenboog geschonken aan kinderen die een 
chronische of levensbedreigende ziekte hebben, een trauma of een handicap. Ook kinderen 
die in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen, komen in aanmerking voor een dekentje. 
Onder je eigen unieke droomdeken ben je altijd in je eigen veilige wereld en kan een kind 
zich weer goed, sterk en bijzonder voelen. Carolyn is in 2018 gaan emigreren naar America 
en Greet Bosma heeft haar taken over genomen. Inmiddels is het een gezellige groep van 
ongeveer 15 personen die iedere week de mooiste dekens maken voor de zieke kinderen. 
 
De Huiskamer werd al snel een succes. Ondertussen is de Huiskamer al een begrip 
geworden in de Meern. Ook krijgt de Huiskamer bezoek van het Buurtteam, wijkverpleging 
en andere organisaties. 
Zij geven informatie over hulpverlening en voorzieningen maar begeleiden ook mensen naar 
de Huiskamer.  
Een paar bezoekers van het eerste uur vormen nu een soort stuurgroep. Zij heten nieuwe 
bezoekers welkom en zij organiseren in overleg met de deelnemers allerlei activiteiten. 
Zo kan men actief zijn met bloemschikken, kaarten maken, aquarelleren, biljarten en 
spelletjes. 
Het meest druk is de stuurgroep met het organiseren van uitstapjes. Castellum Hoge Woerd,  
Intratuin, Anafora zijn al georganiseerd. Plannen worden gemaakt voor een bezoek aan de 
Keukenhof, Spoorwegmuseum ed.  
 
In September 2018 heeft er een uitbreiding plaats gevonden en zijn we op de vrijdagochtend 
van 10:00 uur tot 12:00 uur het Haak in en brei-café gestart. Ria van Kasteel heeft de 
coördinatie op zich genomen en iedereen die het leuk vind om te komen breien of haken is 
van harte welkom. Inmiddels zit nu iedere vrijdag ochtend een groep van ongeveer 20 
personen in de barruimte en hebben zich ook leden van de droomdeken groep van de 
woensdag toegevoegd en breien droomdekens.     
Op dit moment zijn er 36 deelnemers ingeschreven en 16 -24 mensen bezoeken wekelijks 
de Huiskamer.  
De lezers van het jaarverslag roepen we op om mee te doen.   
 
Doet u mee?  
Om ervoor te zorgen dat de Huiskamer actief en bedrijvig wordt hebben we uw ideeën hard 
nodig. We vragen u dan ook om verder mee te denken/werken aan de invulling van de 
Huiskamer!  U bent op de woensdagmorgen vanaf 10.00 uur van harte welkom voor een kop 
koffie/thee. 
Wanneer er genoeg bewoners en initiatieven de weg naar de Huiskamer vinden worden de 
openingstijden uitgebreid naar meerdere dagdelen in de week 
 
Huiskamer van de Wijk De Meern 
Sociaal Cultureel Centrum De Schalm,  
Oranjelaan 10, 3454 BT De Meern 
Tel: 030-6662609 / info@schalmdemeern.nl  
 
Contact/info: Gerard Beffers  gbeffers@dock.nl 
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4.9 Jaarverslag Barmedewerkers 
 
Introductie 
De Barmedewerkers is een groep vrijwilligers binnen “De Schalm”, die als taak op zich heeft 
genomen om op te treden als “Gastvrouw” of “Gastheer” achter de bar. In overleg met 
gebruikers of tijdens grote activiteiten kan het zijn dat ze ook in de zaal rond kunnen lopen 
voor bediening enz. Dit zijn wel uitzonderingen. 
De taken van de barmedewerker worden op werkdagen zowel op de dag als in de avond- 
uren gedraaid. Op de dag kan de tijd wisselen maar in de avond is het hoofdzakelijk vanaf 
19:00 uur tot 23:00 – 23:30 uur. Bij privéfeesten kan het zijn dat de diensten wat langer zijn 
maar dat wordt vermeld op het digitale rooster. De weekenden draaien we met een 
flexrooster en kunnen vrijwilligers zich via het digitale rooster inschrijven. 
 
Organisatie van de groepering 
In het barmedewerkers overleg, welke 2 keer per jaar plaatsvindt is er ruimte om te 
bespreken wat de knelpunten zijn in het rooster maar ook bij de werkzaamheden. Tevens 
worden er dan de diensten voor de grotere evenementen besproken. Het overleg staat onder 
leiding van de leden van het bestuur, Ella Koops-Brandsen (secretaris) en Janny Kok-Albers 
(bestuurslid). 
Wederom hebben we in 2018 van een paar vrijwilligers afscheid moeten nemen maar 
hebben zich ook weer enkele vrijwilligers aangemeld om dienst te doen als gastvrouw of 
gastheer. De vraag naar vrijwilligers blijft groot en vergt een hoop tijd, creativiteit en werk om 
deze te werven. Toch krijgen we het nog voor elkaar om met een vaste groep onze 
activiteiten te blijven draaien. Voor vragen kunnen de barmedewerkers altijd terecht bij één 
van de beheerders te weten: Vincent Broekman, Ad van Rooijen en Ramon Bart. 
De groep barmedewerkers bestaat uit ongeveer 30 vrijwilligers. 
 
Activiteiten 2018 
Bij elke activiteit in “De Schalm” wordt er een beroep gedaan op de barmedewerkers. Er 
worden bij voorkeur minimaal 2 barmedewerkers per avond ingezet. Bij grotere activiteiten 
worden er ook meer barmedewerkers ingezet, denk bijvoorbeeld aan de toneelavonden, 
eindshows, musicals  en het Carnavalsweekend. In 2018 zijn we gestart met de Stijldans 
avonden en dit in samenwerking met Dewi de Haas die op de zondag haar danslessen geeft. 
Dit bleek een groot succes en hadden we een gemiddelde opkomst van 60 tot 80 personen. 
Dit gaan we dan ook in 2019 voortzetten. 
Tevens hadden we in oktober weer een geweldige band in De Schalm gehad en waren het 
Kerstdiner en onze vaste activiteiten druk bezocht.  
 
Activiteiten 2019 
Voor 2019 staan er al diverse activiteiten gepland. Dit zijn de activiteiten welke jaarlijks 
terugkeren zoals het Carnaval, de uitvoeringen van Tovedem en de Mejoto’s, de Kidsdisco’s, 
Teenage Vibe, de Crazy disco’s, Doe-café voor 55+, Gezellig samen eten, de filmmiddagen, 
Stijldansavonden en nog veel meer andere uitvoeringen voor De Schalmgebruikers. 
Daarnaast zullen we weer veel gebruik van onze vrijwilligers gaan maken tijdens activiteiten 
die op de dag zullen gaan plaatsvinden. Met name de doelgroep 55+ zoekt steeds vaker De 
Schalm op. We zullen onze aandacht daar flink op gaan vestigen dat nog meer ouderen de 
weg naar De Schalm gaan vinden. 
 
 
De groep barmedewerkers blijft behoefte houden aan uitbreiding om aan de vraag 
voor goede barbezetting te kunnen blijven voldoen.  
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Onze gezellige bar die 7 dagen in de week open is voor bezoekers, huurders en 
publiek. 
 
 
 
 
 


