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Voorwoord
Met dank aan allen die het werk van De Schalm ook in 2019 weer mogelijk maakten,
presenteren wij het financieel en sociaal jaarverslag van de Stichting Sociaal Cultureel
Centrum De Meern.
Ook in 2019 bood De Schalm een gezellig onderkomen niet alleen aan door De Schalm zelf
georganiseerde en door de gemeente Utrecht gesubsidieerde activiteiten, maar ook vonden
diverse groepen zoals die voor yoga, danslessen, schilderen, bridge en huiswerkbegeleiding,
onderdak bij De Schalm.
Naast het werk van een aantal beroepskrachten, kan dit alles niet plaatsvinden zonder de
ondersteuning van een (gelukkig) grote groep trouwe vrijwilligers.
Locatieleiding en bestuur in samenspraak met de binnen De Schalm bestaande Projectraad,
waren ook in het afgelopen jaar op zoek naar verbeteringen binnen de organisatie maar ook
naar mogelijkheden om nieuwe activiteiten voor nieuwe doelgroepen te zoeken.
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Subsidie van de gemeente Utrecht, goed overleg met de betrokken ambtenaren, een goede
relatie met de parochie, diverse fondsen, de Stichting Vrienden van De Schalm en de
sponsoring door winkeliers en bedrijven, zijn essentieel voor het voortbestaan van De
Schalm. Dat geldt zeker voor de huidige en komende periode waarin de gevolgen van de
coranacrisis ook niet aan De Schalm voorbij gaan.

Met vriendelijke groet namens team en bestuur:
Marga Lieshout-Siderius, voorzitter.

1. 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 m 2 gerealiseerd.
In januari 2020 is de naam statutair opnieuw gewijzigd in “Stichting Sociaal Cultureel Centrum
De Meern”. Met de RK Parochie Licht van Christus is tegelijkertijd een nieuwe
erfpachtovereenkomst getekend. Deze gaat het terugwerkende kracht in op 1 januari 2019.
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 Utrecht, met name voor de oorspronkelijke kernen De Meern en
Vleuten als ook het stadsdeel Leidsche Rijn. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren
van of gelegenheid bieden tot sociale, cultureel vormende en recreatieve activiteiten in of
vanuit haar centrum.
Regels en vergunningen:
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.
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
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 het bestuur de
verantwoording met betrekking tot de activiteiten met de Projectraad. Deze deelname
waarborgt ook dat deelnemers en vrijwilligers hun inspraak hebben in al de te nemen
beslissingen.
Het Stichtingsbestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
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Alfred de Ronde, voorzitter a.i. en penningmeester
Ella Koops-Brandsen, secretaris
Janny Kok-Albers
Marleen van Rooijen
Ina Peek-van Rooijen
Diana Smidts (vanaf 16-09-2019)
Marga Lieshout-Siderius (vanaf 16-09-2019) Henk
Mulder
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers.
Personeel
Bij De Schalm zijn de volgende beroepskrachten werkzaam:
- 1 locatiemanager
- 3 beheerders
- 1 algemeen medewerkster
- 1 administratief medewerkster
- 1 coördinator licht en geluid
Alle functies worden parttime vervuld. In totaal is er 3,1 fte aan personeel werkzaam.
Vrijwilligers
De bestuursfuncties en veel andere organisatorische en ondersteunde werkzaamheden
worden door vrijwilligers verricht. De totale vrijwilligersgroep omvatte in 2019 ongeveer 85
mensen Deze groep is actief bij: barbezetting, toneel, licht/geluid/decor, Nieuwsbrief,
Stichtingsbestuur, Projectraad, inzameling oud papier, Carnaval, Tienerdisco’s/ Kidsdisco,
Doe-café voor senioren, Breicafé, Huiskamer van de Wijk etc.
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 er ook mede ter ondersteuning van
het Stichtingsbestuur.
In de Projectraad hadden namens De Schalm in 2019 zitting:
Voorzitter:
Bar:
KBO Leidsche Rijn:
Nieuwsbrief:
KaKa & Co:
Kids-,Tiener- en Tienerdisco XL
Tovedem/Mejoto’s
Stichtingsbestuur

Sabina Fokken, locatiemanager
Olga van Asperen
Ria van Oorschot
Sabina Fokken en Rosita Loermans
Carla van Beaumont
vacant
Berna Schouten
Ina Peek

Nieuwsbrief:
Vanaf september 2012 is de digitale Nieuwsbrief geïntroduceerd. Voor degenen die de brief
niet via de mail ontvangen, liggen er exemplaren op de balie in De Schalm. In de Nieuwsbrief
staan de highlights voor de komende maand en een agenda met de activiteiten.
De redactie voor de Nieuwsbrief bestond in 2019 uit Sabina Fokken, locatiemanager en Rosita
Loermans.
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2. Jaarververslag Stichtingsbestuur
Het bestuur heeft in 2019 11 keer in zijn geheel vergaderd.
De volgende zaken zijn daarbij aan de orde geweest:
Samenstelling van het bestuur
In het afgelopen jaar heeft Ella Koops te kennen gegeven dat zij met ingang van 1 januari 2020
haar werkzaamheden als secretaris zal neerleggen. Alfred de Ronde heeft de afgelopen jaren
noodgedwongen de rol van penningmeester met die van voorzitter gecombineerd. Het is niet
gelukt om een nieuwe penningmeester te vinden. Wel is het bestuur er in geslaagd om zowel
de functie van voorzitter als die van secretaris in te vullen. Met ingang van 1 januari 2020
vervult Marga Lieshout de functie van voorzitter en treedt Bernard Höfte als secretaris aan.
Samen met Diana Smidts, sinds medio 2019 bestuurslid, is het bestuur weer op sterkte.
Bestuurslid Janny Kok-Albers heeft in het kader van Koningsdag op 26 april een
onderscheiding gekregen voor haar vele vrijwilligerswerk bij diverse verenigingen en
organisaties.
Rond haar aantreden als voorzitter heeft Marga Lieshout uitvoerige gesprekken gevoerd met
de betaalde krachten en diverse vrijwilligers en groepen van De Schalm. Deze gesprekken
hebben geresulteerd in een verslag, waarin een aantal aanbevelingen en punten voor nadere
bespreking zijn geformuleerd, mede met het oog op de nabije toekomst van De Schalm. Het
bestuur zal zich hierover begin 2020 beraden.
Wijziging van de Statuten en een nieuwe erfpachtovereenkomst.
Begin 2019 zijn gesprekken gestart met het bestuur van De RK Parochie Licht van Christus.
De aanleiding voor deze gesprekken was tweeledig. In de eerste plaats kon de parochie al een
aantal jaren niet meer voldoen aan de statutaire regel dat er in het bestuur een lid namens de
parochie zat. Daaruit volgde de tweede aanleiding, namelijk of de aanduiding “parochieel
centrum” de lading nog wel dekte. Na ampel overleg werd met instemmening van het
parochiebestuur besloten de statutaire naam te wijzigen in ‘Sociaal Cultureel Centrum De
Meern en is er een aantal kleine punten bij de tijd gebracht. De bijzondere relatie met de RK
parochie blijft in de statuten vermeld. Daarnaast is er met het parochiebestuur een nieuwe
erfpachtovereenkomst gesloten. Het één en ander is eind 2019 bij de notaris gepasseerd.
Onderhoud en beheer
Het onderhoud en het beheer van een gebouw als De Schalm vraagt regelmatig aandacht.
Vanuit een eenmalige subsidie om de sociale basis te versterken zijn er de nodige
schilderwerken verricht in de ruimte van de bar en aan de kozijnen. Er is een keuken geplaatst
in zaal 1. De koelcel is aan vervanging toe. Er zijn offertes opgevraagd en de vervanging zal
begin 2020 gerealiseerd worden.
Voorts vroegen ook de IT-voorzieningen de nodige aandacht. Er is behoefte aan een tweede
pinautomaat bij de bar. Maar het huidige kas- en reserveringssysteem maakt het niet mogelijk
om een tweede pinautomaat aan te sluiten. Er wordt nog naar een oplossing gezocht. Ook is
de website aan vernieuwing toe. Medio 2019 is gestart met het opzetten van een nieuwe
website, die meer aansluit bij de verwachtingen van deze tijd. Ook wordt onderzocht of het
mogelijk is om via de website ruimtes te reserveren. We verwachten dat de nieuwe site in de
eerste maanden van 2020 te bewonderen is.

Personele en vrijwilligersaangelegenheden
Omdat de locatiemanager en de beheerders van De Schalm gezien hun werktijden niet altijd
tot op de late avond aanwezig kunnen zijn, heeft het bestuur besloten tot het aanstellen van
een assistentbeheerder tegen een vrijwilligersvergoeding. Dit om te voorkomen dat vrijwilligers
er op drukke avonden alleen voor staan.
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In het afgelopen jaar is regelmatig aandacht besteed aan een veilig werkklimaat voor
vrijwilligers. Mede naar aanleiding van een overval op de tegenover gelegen supermarkt is de
calamiteitenmap aangepast. Ook wordt er begin 2020 een avond voor barmedewerkers
georganiseerd rond veiligheid en calamiteiten.
Het bestuur heeft een regeling gemaakt voor een geschenk bij afscheid van vrijwilligers die
een behoorlijk aantal jaren werkzaam zijn geweest.
Diverse vrijwilligers hebben op 15 maart deelgenomen aan de Bhv-cursus in de Buurthuis De
Nieuwe Jutter (Utrecht)
Voor de vrijwilligers is er 18 mei een bowlingavond in Nieuwegein georganiseerd. Er waren 43
deelnemers. Voorts hebben alle vrijwilligers rond de Pasen een attentie ontvangen.
Activiteiten en groepen in De Schalm
Ook in 2019 heeft De Schalm veel van haar eigen en bestaande activiteiten voort kunnen
zetten voor alle groeperingen uit De Meern en omstreken. Zoals de disco voor verstandelijk
beperkten, de jeugddisco, het kids- en familiecarnaval, het Jazzcafé, de Bridgeclub, de
Fotoclub, maandelijkse filmavonden, toneelvoorstellingen, Gezellig Samen Eten, Doe-café op
dinsdagmiddagen (handwerken, sjoelen, bridgen) en het breicafé. De kinderfilm op
woensdagmiddag loopt qua aantal bezoekers terug. Een belangrijke reden is dat veel scholen
zijn overgegaan op een continurooster. Verschuiving in aanvangstijd heeft nog niet het
gewenste resultaat opgeleverd.
Ook heeft De Schalm weer een plek geboden aan anderen om activiteiten te organiseren.
Wekelijks is er ondersteund door DOCK , Huiskamer van de Wijk en een digitale bruisplek
waar mensen gebruik kunnen maken van een computer en ondersteuning kunnen krijgen bij
het gebruik ervan. Met al deze initiatieven wil De Schalm ruimte en sociale ondersteuning
bieden aan inwoners van De Meern en omstreken en vooral aan de kwetsbaren onder hen. In
de omgeving van De Schalm zijn dat in toenemende mate ouderen die in De Schalm een
sociaal en gezellig ontmoetingspunt vinden.
Bovendien biedt De Schalm door al deze activiteiten aan vele vrijwilligers een mogelijkheid om
zich actief voor het goede samenleven in te zetten.
Ook dit jaar heeft de projectraad weer enkele bijzondere activiteiten georganiseerd.
In september is er een optreden geweest van Nederlands beste Elvis Presley-imitator Frank
Anthony met zijn band. Een bijzonder geslaagde avond met meer dan 150 enthousiaste
bezoekers.
In november was er een grootse bingo georganiseerd onder de titel “V(F)oute Bingo”. 110
deelnemers hebben gestreden om mooie prijzen.
In 2019 heeft de Stichting Kleine Ontmoeting contact gezocht met De Schalm om een project
van dagbesteding voor ouderen op te zetten. In november is deze activiteit van start gegaan.
Ook is contact ontstaan met de Stichting Buurtmobiel Utrecht, een organisatie die probeert
op een laagdrempelige manier personenvervoer van en voor wijkbewoners te organiseren.
Voor Vleuten-De Meern wil de organisatie haar domicilie zoeken in De Schalm. De
gesprekken met deze stichting zijn nog gaande.
in de Agenda voor 2020 staan weer veel jaarlijks terugkerende activiteiten gepland, 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.
Met name de doelgroep 55+ zoekt steeds vaker De Schalm op.
Ook diverse verenigingen hebben hun bijeenkomsten al weer ingepland. Verder zijn er ideeën
genoeg om onze activiteiten uit te breiden, maar onze grootste uitdaging blijft om daar de
vrijwilligers voor te vinden. We zullen dit gaan oppakken met DOCK en kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen.
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In het vervolg van dit jaarverslag vindt u de afzonderlijke jaarverslagen van enkele groepen die
in De Schalm actief zijn en voor wie De Schalm in het leven is geroepen.
In dit gedeelte wordt nog verslag gedaan van de contacten van het bestuur met enkele van
deze groepen.

Discogroep
De tienerdisco (teenage vibe disco) is één van de weinige activiteiten die De Schalm aanbiedt
aan tieners. In het vorige jaarverslag heeft u kunnen lezen dat de leiding van deze disco had
aangegeven om medio 2019 te stoppen. Gelukkig hebben locatiemanager en ‘oude’
discoleiding weer een tiental vrijwilligers bereid gevonden om deze activiteit voor te zetten.
KBO
De KBO afd. Leidsche Rijn is een belangrijke groepering die gebruik maakt van De Schalm.
Ze is ook vertegenwoordigd in de projectraad. In oktober heeft deze KBO-afdeling haar 40jarig bestaan binnen De Schalm op grootse wijze gevierd.
Tovedem en Mejoto’s
De voorstellingen van deze toneelvereniging worden druk bezocht. Dat vraagt een grote inzet
van vrijwilligers. Met Tovedem is gesproken over assistentie op deze avonden, met name rond
de bar. Vier leden van de vereniging zijn bereid gevonden om te assisteren.

Contacten met Gemeente en andere organisaties
De Gemeente
In 2019 is er regelmatig contact geweest met de gemeente Utrecht, meer in het bijzonder met
de wijkregisseur van Vleuten-de Meern, mevrouw Louke Vissers. Onderwerp van gesprek was
onder andere de gemeentelijke subsidie voor de komende jaren.
De Schalm is mee gaan doen aan het welzijnsonderzoek vanuit de gemeente naar de
betekenis en waarde van mede- en zelfbeheeraccommodaties in de wijk. Dit onderzoek wordt
uitgevoerd door bureau Labyrint. De resultaten worden in 2020 gepresenteerd.
Dwarsverband
Er zijn vier bijeenkomsten geweest in het kader van Dwarsverband, een vereniging van
Utrechtse buurthuizen in zelfbeheer. Eén van deze bijeenkomsten heeft in De Schalm plaats
gevonden. Bestuurslid Alfred de Ronde maakt deel uit van de klankbordgroep binnen
Dwarsverband.
DOCK
in 2019 is er contact geweest met Anne Slingerland, manager van het regiokantoor Utrecht.

3 Jaarverslagen van groeperingen van en in De Schalm
3.1

Jaarverslag KBO Leidsche Rijn

Samenstelling Bestuur:
Voorzitter:
F. Brinkman
Secretaris:
N. de Smit
Penningmeester:
L. van Birgelen
Ledenadministratie: F. de Kroon
Reis en activiteiten: R. van Oorschot

7

Aantal leden per 01-01-2020 is 818.
Vergaderingen
Het KBO-bestuur vergaderde in 2019 10 keer in De Schalm. In
april en november waren er de jaarvergaderingen.
Activiteiten en optredens:
2019 begonnen we met een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie.
In de maanden januari, februari, maart, oktober en december waren er gezellige en druk
bezochte activiteiten. Bingo, modeshow, muziek, Sinterklaas- en Kerstviering.
Na een activiteit konden deelnemers regelmatig aanschuiven bij “Gezellig Samen Eten’
georganiseerd door De Schalm.
In nauwe samenwerking met het team van De Schalm hebben we in oktober ons 40-jarig
jubileum mogen vieren.
Themamiddagen en Voorlichting:
De 5 themabijeenkomsten gingen dit jaar over Rembrandt, Kunst en Kitsch en Santiago de
Compostella.
Voorlichting werd gegeven over Oogziekten en Oogproblemen en over de wijzigingen in de
Zorgverzekering.
Dankzij de zeer prettige samenwerking met de medewerkers en vrijwilligers van De Schalm,
kijken wij als KBO met een positief gevoel terug op 2019.
Contactpersoon KBO Leidsche Rijn:
Ria van Oorschot
e-mail: riavoorschot@gmail.com

3.2. Jaarverslag 2019 Toneelvereniging De Meern (Tovedem)
Doelstelling van Tovedem: amateurtoneel verzorgen voor zowel volwassenen als jeugd.
Bestuursleden:
Voorzitter:
Rick Willemsen
Penningmeester:
Dick van der Horst / Joost Christiaans
Secretaris:
Mirjam Backus
Vertegenwoordiging Tovedem & Cloos:Britt Emelaar & Elly Christiaanse
Vertegenwoordiging Mejoto's:
Monika Broekman / Jorian Machielsen

Aantal Leden:
Tovedem: 22 leden
Mejoto's: 30 leden en 7 begeleiders Cloos:
10 leden
Gedurende het jaar vinden er 2 ledenvergaderingen plaats (in februari en in juni).
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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 alle groepen 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 2019: 224
juli 2019: eenakteravond georganiseerd door Tovedem: 53
november 2019: 156 Cloos:
maart 2019: 159 Mejoto's:
juni 2019: voorjaarsproductie: 216
december 2019: Kerstproductie in samenwerking met De Schalm: 219
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 19 januari
2019 heeft Tovedem deelgenomen aan het eenakterfestival in Baarn. Ter voorbereiding
hiervan heeft er in de periode september 2018 tot en met medio januari 2019 een extra
oefenavond plaatsgevonden op de maandagavond met de cast van de eenakter. Op 13 juli
2019 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 bestaat uit drie groepen, variërend in leeftijd van 9 tot 17 jaar. De drie Mejotogroepen oefenen eenmaal per week op vrijdagavond. Per jaar zijn er 2 producties. De
voorstellingen worden tweemaal uitgevoerd, op zaterdagavond en zondagmiddag in het 1e
volle weekend van juni en in december in het laatste volle weekend voor de Kerst op
zaterdagavond en zondagmiddag.
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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.
Mejoto’s 3, leden van Cloos en Tovedem verrichten over en weer ondersteunende taken tijdens
de uitvoeringsweekenden van één van de groeperingen van Tovedem zoals het draaien van
de kassa, zorgen voor cake op de bar voor de gasten, deurwacht, zaalwacht, het opruimen
van kopjes en glazen bij aanvang van de voorstelling en na de pauze. In 2019 is er ook een
start gemaakt met het aanleveren van hulp achter de bar tijdens de voorstellingen voor zover
hier bij een uitvoeringsweekend van Tovedem behoefte aan is.
Communicatie
Tovedem communiceert via diverse kanalen over haar activiteiten. Onder andere worden 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 toneelactiviteiten in de regio De
Meern e.o.
Samenvattend kan worden gezegd dat Tovedem een vereniging is met actieve, betrokken en
zeer gedreven leden met passie voor toneel en alles wat daarmee samenhangt. Van jong tot
oud is de club actief en is op die manier voor veel verschillende groepen in De Meern erg
waardevol.
Mirjam Backus
Secretaris Tovedembestuur

3.3 Jaarverslag 2019 Doe-café dinsdagmiddag De Schalm
Doe-café dinsdagmiddag
Inloopmiddag zonder bestuursleden
Het doe-café bestaat uit de volgende onderdelen: klaverjassen, sjoelen en handwerken
(kaarten maken).
Omdat bij het Doe-café wat oudere bezoekers komen, vallen er soms bezoekers af door ziekte
ed.
Gemiddelde aantal bezoekers per week: tussen 40 tot 50 personen. Communicatie:
oproepjes in de regionale kranten.
Klaverjassen
Dit jaar hebben we voor het klaverjassen twee leden die om de beurt het klaverjassen
verzorgen en voor de prijsjes zorgen. Dit zijn twee heren n.l. Laurens Kok en Brian van den
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Berg. Het aantal klaverjassers blijft stabiel; soms vallen er mensen af door ziekte maar iedere
keer zien we weer nieuwe gezichten.
Met Pasen krijgen de deelnemers een attentie en met de Kerst wordt er ook voor een leuke
attentie gezorgd.
Sjoelen
Het sjoelen heeft een vaste groep van 7 à 8 deelnemers. De dames hebben vaak heel veel
plezier.
Handwerken.
Het handwerken heeft wat nieuwe gezichten, mede door een oproepje in de plaatselijke
kranten. Gemiddeld komen tussen 10 á 12 deelnemers. Danielle (heeft de leiding) komt met
leuke voorbeelden die met veel enthousiasme worden ontvangen.

3.4. Jaarverslag Gezellig Samen Eten 2019.
Naam:
Gezellig Samen Eten
Aantal personen van het vaste team: 6
Aantal bezoekers per maand:
20 tot 40 personen
Activiteit:
Gezellig Samen Eten
Communicatie:
Regionale kranten, facebook en posters in De Schalm.
Hoogtepunt:
Grieks buffet, Indonesisch buffet.
Contactpersoon:
Olga van Asperen-van Zanten.
Mail: joolsa@ziggo.nl
Ons team bestaat uit: Carla Beaumont, Wil Schouten, Tineke Missler, Yolanda Kardjo-Tjon en
Wilma Janssen.
In februari hebben wij onze nieuwe keuken in gebruik genomen met wat strubbelingen maar
dankzij Ramon en Vincent kon het toch doorgaan .
Onze start was een hamburgermenu dat matig bezocht werd. De volgende maanden kwamen
steeds meer bezoekers naar Gezellig Samen Eten. We hebben een vaste groep bezoekers.
Door publiciteit in kranten, facebook en natuurlijk onze poster krijgen we steeds meer
bekendheid.
Ook mochten we het buffet voor de vergadering van Dwarsverband verzorgen. Dit was voor
circa 40 personen en kreeg een geweldige waardering.
De inkoop verzorgen we meestal zelf. Het vlees wordt verzorgd door Slagerij Vernooij uit De
Meern.
We proberen zoveel mogelijk vers te koken. Als we dat doen kunnen we maar 25 gasten
verwelkomen, omdat er veel tijd in gaat zitten. We hebben dan niet veel tijd meer om een
praatje met de mensen te kunnen maken. En dat laatste is toch ook belangrijk. We heten niet
voor niets Gezellig Samen Eten.

3.5 Jaarverslag 2019 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
basisscholen. Sinds 2003 is KaKa & Co actief in De Schalm.
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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.
Deze groep ontwikkelt niet alleen het stuk, maar is actief als schrijver, speler, regisseur,
kostuumbedenker/-maker en décorontwerper/-bouwer. 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.
Activiteiten
De voorstellingen in 2019 waren op 23 en 24 maart. Het stuk dat ten tonele gebracht werd,
was “Tadaaa!”. Dit stuk is geschreven en gespeeld door vijf personen, allen vrouwen.
De voorstelling is zaterdag 23 maart bezocht door 106 personen en zondag 24 maart zaten er
172 mensen in de zaal. Voor de kinderen werden er banken, geleend van de Drie
Koningenschool, vooraan in de zaal gezet.

Voor de totstandkoming van een stuk wordt op de dinsdagavonden gebruik gemaakt van de
kleine kelder of zaal 3 in De Schalm.
Daarnaast heeft de groep op zondag 13 januari en zondag 10 februari 2019 het podium ter
beschikking gehad.
In de week voor de voorstelling zijn de laatste voorbereidingen getroffen:
zondag 17 maart décoropbouw; maandag 18 maart lichtophang 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.
Na de voorstellingen is de groep in april begonnen met het bedenken van een nieuw stuk.
Tussen de eerste bijeenkomst voor een nieuwe voorstelling en een uitvoering zit een enorm
proces van improviseren, schrijven, schrappen, discussie, plezier, irritatie enz.
Rond de zomerstop stonden de grote lijnen op papier. Halverwege september bleek dat het
moeilijk was tot een goed geheel te komen en verdween het stuk in de prullenbak.
Aangezien de speeldata in 2020 al vast gelegd waren, is er hard gewerkt om een nieuw
verhaal te bedenken. Een extra repetitie zondag, 15 december 2019, is toen ingelast. Het
resultaat zal op 21 en 22 maart 2020 zichtbaar worden voor het publiek.
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 Kerst,
het verzorgen van de kerstbijeenkomst voor ouderen, de bingo op 16 november.
De projectraadvergaderingen werden bijgewoond door één van de KaKa & Co spelers. Bij
“Gezellig Samen Eten” waren twee van de spelers actief.
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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.
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 2020 in die goede sfeer weer een stuk ten tonele te voeren, waar zoals alle
jaren kinderen van 4 t/m 99 jaar van zullen genieten.
Contactpersoon: Carla van Beaumont, emailadres; cvanbeaumont&casema.nl

3.6 De Disco’s
De Schalm organiseert elke maand twee disco’s, in de middag voor kinderen en ’s avonds voor
jongeren.
• 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.
De organisatie
De leiding bestaat uit ongeveer 10 vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook nog reserve- vrijwilligers
voor het geval er een tekort is aan leiding. Onder de vrijwilligers zijn ook scholieren die tijdens
de disco hun maatschappelijk stage lopen. Het mooiste zou dan zijn dat ze later als vrijwilligers
bij De Schalm aan de slag gaan. In het jaar 2019 is er een hoop veranderd bij de disco qua
leiding. Wat we vorig jaar al aangaven, is de “oude” groep leiding gestopt met hun
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vrijwilligerswerk. De bezoekersaantallen in verhouding tot de disco’s van vroeger waren
drastisch omlaaggegaan. Daardoor zakte de motivatie van de vrijwilligers. Na een noodkreet
vanuit De Schalm heeft zich een nieuwe groep aangemeld van ongeveer 15 vrijwilligers.
Drie “oud”-vrijwilligers hebben aangeboden om ze de eerste drie maanden nog te helpen. We
zien dat hun nieuwe energie zijn vruchten gaat afwerpen Dit team heeft weer connecties met
de verschillende scholen uit Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn. Mond tot mond reclame en
het flyeren gebeurt weer actiever en breder. Het aantal bezoekers voor de Teenage Vibe is
vergeleken met vorige jaar bijna verdubbeld. De Kidsdisco daarentegen is sterk gedaald. Hier
zullen we in 2020 aandacht aan gaan besteden.
Financiering en aantallen bezoekers
De entree voor de kidsdisco bedraagt €1,00 per keer, voor de Teenage Vibe disco € 2,50.
Als bezoekers voor het eerst naar de disco komen moeten zij een pasje aan laten maken.
Daarvoor moeten ze een pasfoto en een identiteitskaart meenemen. De kosten voor deze
pas bedragen €2,50. De eerste keer krijgen ze een dagpas en bij het volgende bezoek
kunnen zij een definitieve pas bij de entree van De Schalm ophalen.
Het aantal bezoekers in 2019:
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
September
Oktober
November
December

Kidsdisco

Teenage Vibe

14
12
26
12
8
1
8
13
13
7

74
66
30
91
82
32
63
108
101
73

Kids disco:
144
Teenage Vibe: 720
Communicatie
Via flyers, plaatselijke kranten en De Schalm Nieuwsbrief maken we bekend wanneer er
disco’s zijn. Daarnaast is de mond tot mond reclame waarschijnlijk de beste reclame voor de
disco’s en de Facebookpagina speelt hier ook een belangrijke rol in. De discogroep bestaat uit
een leuke groep vrijwilligers, die erg betrokken is bij de disco en zich hiervoor ook 100% inzet.
Discoleiding verspreidt de flyers bij sportverenigingen, supermarkten, scholen enzovoorts.
Daarnaast blijft de inzet van Auvitech en het barpersoneel natuurlijk onmisbaar.

3.7 Auvitech ( Audio Visuele Techniek)
Deze vrijwilligersgroep heeft als taak om alle faciliteiten te verzorgen 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
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De leiding en coördinatie ligt nu al weer 10 jaar in handen van Nick Jacobs.
Activiteiten/ Leden
Wij hebben maandelijks onze activiteiten in De Schalm, Wij hebben ook mensen 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.
Technisch onderhoud en verbeteringen
Alle leden van Auvitech doen soms technisch onderhoud onder leiding van twee mensen. Wij
proberen hierdoor de kosten zo laag mogelijk te houden.
Iedere zomersluiting van De Schalm wordt gebruikt alles weer te controleren en de verlichting
in het plafond weer te verfraaien, zodat het er weer mooier uitziet. In 2018 zijn we begonnen
met het vernieuwen van apparatuur en dit hebben we in 2019 afgemaakt.
Overig
Ook dit jaar probeert Auvitech weer vrijwilligers wegwijs te maken in het gebruik van de
audiovisuele faciliteiten. Daarbij wordt goed gelet op een veilig gebruik van deze middelen.

3.8 De Barmedewerkers
Introductie
De barmedewerkers vormen een belangrijke vrijwilligersgroep binnen De Schalm, die als taak
op zich heeft genomen op te treden als gastvrouw of gastheer ‘achter de bar’. In overleg met
gebruikers of bij grote activiteiten kan het zijn dat ze ook in de zaal rondlopen voor bediening.
Dit zijn wel uitzonderingen.
De barmedewerkers worden op werkdagen zowel overdag als ’s avonds ingezet. 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.
Bij elke activiteit in De Schalm wordt er een beroep gedaan op de barmedewerkers. Er worden
bij voorkeur minimaal twee barmedewerkers per avond ingezet. Bij grotere activiteiten zijn dat
er meer zoals bij de toneelavonden, eindshows, musicals en het carnavalsweekend.
Organisatie van de groepering
In het barmedewerkers overleg, dat twee keer per jaar plaatsvindt, is er ruimte om te bespreken
wat de knelpunten zijn in het rooster en in de werkzaamheden. Ook worden er dan de diensten
voor de grotere evenementen besproken. Het overleg in 2019 stond onder leiding van de leden
van het bestuur, Ella Koops ( secretaris) en Janny Kok ( bestuurslid).
Voor vragen tijdens de dagelijkse gang van zaken konden de barmedewerkers in 2019 altijd
terecht bij één van de beheerders te weten, Vincent Broekman, Ad van Rooijen en Ramon
Bart.
Ook hebben we in 2019 van een paar vrijwilligers afscheid moeten nemen. Het vinden van
vrijwilligers blijft een lastige taak. Ondanks dat er nieuwe gezichten bij zijn gekomen, zijn
nieuwe vrijwilligers zeer welkom.
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Onze gezellige bar die 7 dagen in de week open is voor bezoekers, huurders en publiek.

3.9 De Huiskamer van de wijk, een initiatief van DOCK
Onder auspiciën van DOCK en mede ondersteund door De Schalm en Welzaam heeft
Huiskamer van de Wijk in 2016 ook haar deuren geopend in De Schalm. De Huiskamer is een
plek waar buurtbewoners naar toe kunnen gaan om elkaar te ontmoeten. Op deze manier
blijven ze actief deelnemen aan hun vertrouwde leven in De Meern. Gemiddeld waren er in
2019 zo’n 12 bezoekers per week.
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. De Huiskamer is 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.
Daarnaast zijn er dit jaar ook weer uitstapjes georganiseerd, een stadswandeling rond de
Domkerk, een bezoek aan Tuincentrum Vechtweelde in Maarssen en aan het
Bioscoopcomplex Kinepolis bij de Jaarbeurs.
Twee initiatieven zijn uit deze Huiskamer voorgekomen: Een Droomdekentjesgroep op de
woensdagmorgen en het breicafé

3.10 Droomdekentjes
De groep bestaat uit totaal 25 leden verdeeld over twee groepen, één groep in De Schalm op
woensdagmorgen en de andere in de Cultuurcampus Vleuterweide (maandagmorgen). Vaak
is er ook wat overloop tussen deze groepen.
Zij maken – vooral voor kinderen – droomdekentjes voor de Regenboogboom Stichting. Deze
stichting schenkt de dekentjes (binnen Nederland) aan kinderen die plotseling in moeilijke
situaties terechtkomen door bv. ziekte, pesten, een scheiding, huiselijk geweld, ongeluk etc.
Ook oudere mensen worden door de stichting niet vergeten.
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Momenteel worden de groepen gecoördineerd door Greet Bosma.
De aanwezigheid van de mensen varieert omdat men naar allebei de groepen mag komen wat
ook door vele leden gewaardeerd wordt. Gemiddeld zijn er op een woensdagochtend 12 tot
15 personen aanwezig geweest in 2019.
De samenwerking met De Schalm maar ook met DOCK en het buurtteam van De Meern en
de andere groep ouderen op de woensdag is van cruciaal belang.
De groep is belangrijk voor een groot aantal mensen die bv. anders in een isolement terecht
komen. Ze is een goede mogelijkheid om voor eenzame en vaak alleenstaande mensen iets
te kunnen betekenen in de wijk.
Dit jaar zijn er 129 dekentjes geschonken aan de Stichting en er zijn er 77 verzonden naar
mensen om hen door middel van een deken een eigen veilige droomplek, steun en warmte,
kracht te kunnen bieden.
Er is een Facebooksite waar iedereen die geïnteresseerd is zich kan aanmelden en de groep
volgen. Er is ook een site waar je alle dekentjes die in de afgelopen 3 jaar zijn gemaakt, kunt
zien.
Dit jaar heeft Droomdekentjes het 3-jarig bestaan mogen vieren (zie foto). Met een aantal
mensen heeft de groep op een beurs in Den Bosch gestaan om de Stichting te promoten en
zijn er gezamenlijke uitjes geweest, o.a. naar een tentoonstelling en een quiltwinkel.
Tijdens de viering van het 3-jarig bestaan is er onverwacht een interview geweest met het
Leidsche Rijn Nieuws. Dit heeft heel veel bekendheid opgeleverd.

Nadere informatie:
Facebook: Droomdekentjesgroep Vleuten De Meern
Email: Greet.droomdekentjes@gmail.com
Informatie Stichting Regenboogboom www.droomdekentjes.nl

3.11. Het Breicafé
In juni 2018 is een groepje van drie dames gestart. Het duurde even voordat het werd
aangevuld, maar na wat berichten in de Brug, en op de sites van Vinex vakvrienden en De
Schalm, begon het groepje te groeien. Elke week zijn er op de vrijdagochtend 18 tot 20 dames,
plus drie dames die gezellig aan een tafeltje kaarten of rummicubben. De leeftijd ligt tussen de
50 en 85 jaar. Sommige van hen hebben zelfs in deze activiteit leren breien en haken, geweldig
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om mee te maken. Het is een hechte groep. Als er iemand ziek is gaat er een kaartje op de
bus en er worden soms ook andere dingen ondernomen.
Velen waren eenzaam maar voelen zich heel happy in de groep en dat is mooi om te zien.
Regelmatig komen er donaties van breigaren binnen, dat is fijn want niet iedereen kan dit
betalen. Er is ook wat overloop vanuit de droomdekentjesgroep. Zij zorgen voor hun werk zelf
voor materiaal. Hieronder een foto-impressie.

3.12 Digitale bruisplek (een initiatief van DOCK)
DOCK heeft in het centrale gedeelte van De Schalm een zogenoemde digitale bruisplek
ingericht waar mensen gebruik kunnen maken van een paar computers. Op de
woensdagmorgen kunnen mensen ook ondersteuning krijgen bij het gebruik van een
computer en software. Daarnaast biedt DOCK voor belangstellenden computercursussen
aan.
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