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Voorwoord  

 

Met dank aan allen die het werk van De Schalm ook het gedenkwaardige jaar 2020 weer 

mogelijk maakten, presenteren wij het financieel en sociaal jaarverslag van de Stichting 

Sociaal Cultureel Centrum De Meern.  

Terugkijkend op 2020 kan ik niet anders zeggen dan dat ik, ondanks de beperkingen die 

corona ons oplegde, trots ben op de manier waarop we ons er doorheen geslagen hebben. 

 

In de eerste drie maanden voerden we functioneringsgesprekken, met het doel de organisatie 

en de werksfeer binnen De Schalm te optimaliseren. En om nog meer te kunnen betekenen 

voor de vaste bezoekers en vrijwilligers.  

In de Projectraad werd vol enthousiasme gesproken over mogelijk nieuwe activiteiten die 

nieuwe doelgroepen zouden aantrekken, en zelfs ook over een reünie in verband met het 

naderende jubileum van De Schalm! 

Het bestuur was sinds lange tijd op volle sterkte en daaruit werd ten behoeve van betere 

communicatie met de vrijwilligers de Begeleidingscommissie Vrijwilligers (BcV) in het leven 

geroepen. We werkten aan een beleidsplan. 

 

In maart werd het door de coronamaatregelen wat betreft de activiteiten ineens veel te rustig 

in De Schalm.  

Alle bewondering voor het team dat zich ten volle inzette voor het afplakken van de vloeren, 

het handhaven van hygiëne en de anderhalve meter afstandsregels, en het opruimen en 

opknappen van het gebouw. Al dan niet met hulp van vrijwilligers. 

 

Tegen de zomer was er weer iets meer mogelijk maar de rest van het jaar konden slechts een 

paar groepen doorgaan met hun activiteiten in De Schalm. 

We konden huisartsen van dienst zijn door coronaspreekuren te faciliteren en De Schalm 

beschikbaar te stellen voor het vaccineren tegen de griep. 

 

Minder activiteiten, minder verhuur van ruimtes betekende ook minder inkomsten en het 

aanvragen van steunpakketten. Onze penningmeester heeft heel wat extra werk verzet. 

 

De samenwerking met de gemeente, met name in de persoon van mevrouw Corinne van 

Zaanen, verliep uitermate plezierig.  Via haar legden we contacten waaruit mogelijk nieuwe 

activiteiten voortkomen in het jaar 2021, en waarvan we hopen dat het ons nieuwe 

perspectieven zal bieden. 

 

De recent verschenen rapportage ‘Evaluatie beleid Utrechtse Buurtcentra’ van het 

onderzoeksbureau Labyrinth benadrukt nog eens dat de buurtcentra zoals De Schalm van 

grote sociaal-maatschappelijke waarde zijn voor de inwoners van de buurt/wijk. 

Ons activiteitenplan voor het komende jaar is erop gericht om deze waarde te versterken. 

 

Met vriendelijke groet namens team en bestuur, 
  
Marga Lieshout-Siderius, voorzitter. 
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1. De Schalm, enkele gegevens 

Geschiedenis van De Schalm: in de jaren zestig van de vorige eeuw werd de “Stichting 

Parochiehuis Oudenrijn” opgericht. Deze stichting heeft in de loop van de tijd verschillende 

naamswijzigingen ondergaan: “Stichting Parochieel Jeugdcentrum De Meern”, “Stichting 

Parochieel Sociaal Cultureel Centrum De Meern” (1980) en begin 2020 “Stichting Sociaal 

Cultureel Centrum De Meern”. Deze wijzigingen weerspiegelen ook een tijdgeest. Wel is er 

statutair en via een erfpachtovereenkomst een band met de RK Parochie Licht van Christus 

gebleven. 

Niet alleen de naam is door de jaren 

heen gewijzigd, ook het gebouw zelf 

heeft veranderingen ondergaan. Met 

financiële hulp van 

parochiegemeenschap en overheid 

werd in 1973 gestart met de bouw, en 

op 1 december 1973 werd “De 

Schalm” geopend. In 1983 werd het 

gebouw ingrijpend verbouwd en 

vergroot. En in 1993 werd een tweede 

uitbreiding gerealiseerd. Op dit 

moment wordt er weer nagedacht over 

een restyling van het gebouw. De Schalm staat niet stil. 

 

Visie en missie van de Stichting   

De Schalm wil een centrum voor welzijnsbevordering zijn ten behoeve van alle geledingen van 

de bevolking uit De Meern en omgeving (Leidsche Rijn) (statuten art. 2.1). 

Om het welzijn van de bevolking van De Meern en omgeving te bevorderen, stelt De Schalm 

zich als doel: het organiseren van, of gelegenheid bieden voor sociale-, cultureel vormende-, 

recreatieve- en welzijnsactiviteiten. Zij doet dit in of vanuit haar centrum (statuten art. 2.2). 

Om haar missie te realiseren, ontvangt De Schalm een belangrijk deel van haar inkomsten uit 

verhuur van ruimtes, baromzetten, activiteiten en giften. Voor een deel van haar 

welzijnsactiviteiten en de exploitatie van het gebouw ontvangt zij jaarlijks subsidie van de 

gemeente Utrecht.  Voor diverse activiteiten werkt zij samen met de welzijnsorganisatie Dock 

die in opdracht van de gemeente Utrecht werkzaam is in het gebied van De Schalm. 

 

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. Dit H.A.C.C.P. is een kwaliteitscontrole- en waarborgsysteem 

voor het omgaan met voedsel.  

  

Stichtingsbestuur  

Het Stichtingsbestuur is de eindverantwoordelijke voor de gehele gang van zaken en voor 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 inspraak hebben in al de te nemen beslissingen.  

Het Stichtingsbestuur bestond in 2020 uit de volgende personen:  
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- Marga Lieshout-Siderius, voorzitter 

- Alfred de Ronde, penningmeester  

- Bernard Höfte, secretaris  

- Janny Kok-Albers  

- Henk Mulder 

- Marlene van Rooijen- Fronik 

- Ina Peek-van Rooijen  

- Diana Smidts   

 

 

Personeel  

Bij De Schalm waren in 2020 de volgende beroepskrachten werkzaam:  

-  1 locatiemanager  

-  3 beheerders  

-  1 facilitair medewerkster  

-  1 administratief medewerkster  

-  1 coördinator licht en geluid   

Alle functies werden parttime vervuld. In totaal was er 2,9 fte aan personeel werkzaam.   

  

Vrijwilligers  

Afgezien van de beroepskrachten werden de organisatorische en vooral ondersteunende 

werkzaamheden verricht door vrijwilligers. De totale vrijwilligersgroep omvatte in 2020 

ongeveer 85 mensen Deze groep was 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 is. 

In 2020 heeft het werk van de Projectraad vanwege de coronacrisis stilgelegen. In normale 

tijden komt de raad 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 2020 zitting:   

-          Voorzitter                           Sabina Fokken, locatiemanager  

-     Bar                             Olga van Asperen  

-          KBO Leidsche Rijn                         Ria van Oorschot   

-          KaKa & Co                           Carla van Beaumont  

-          Kids- en Tienerdisco   vacant  

-          Tovedem/Mejoto’s/Cloos                   Berna Schouten  

-          Stichtingsbestuur      Ina Peek  

  

Nieuwsbrief  

Vanaf september 2012 is de digitale Nieuwsbrief geïntroduceerd. De Nieuwsbrief is een 

belangrijk medium voor de vrijwilligers, gebruikers van De Schalm en andere relaties. Voor 

degenen die de brief niet via de mail ontvangen, liggen er exemplaren op de balie in De 

Schalm.  

De redactie voor de Nieuwsbrief was in 2020 in handen van Janny Kok in samenspraak met 

Marga Lieshout en de locatiemanager.  
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2. Jaarververslag Stichtingsbestuur  

 

Het bestuur heeft in 2020 acht keer in zijn geheel vergaderd. Daarnaast heeft het Dagelijks 

Bestuur (DB) zich een paar keer, vaak samen met het personeel, beraden over de gevolgen 

van de coronamaatregelen.   

 

De coronacrisis 

In maart werd ook De Schalm geconfronteerd met de gevolgen van de uitbraak van het covid-

19virus. In het financieel jaarverslag leest u wat de financiële gevolgen van deze uitbraak zijn 

geweest. Maar nog belangrijker is dat De Schalm het afgelopen jaar niet of nauwelijks heeft 

kunnen zijn wat zij wil zijn: een ontmoetings- en activiteitencentrum. Aanvankelijk lukte het nog 

om met allerlei maatregelen ontmoetingen en activiteiten door te laten gaan, zij het op beperkte 

schaal. Maar op een gegeven moment werd de open inloop onmogelijk en moesten ook 

groepen van De Schalm en andere gebruikers hun activiteiten staken.  Steeds is in overleg 

met de Gemeente Utrecht gezocht naar mogelijkheden om toch van dienst te zijn, vooral voor 

kwetsbare groepen. 

Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel, om een bekende tijdgenoot aan te halen. Omdat er 

bijna geen activiteiten in het gebouw waren, is de gelegenheid te baat genomen om gebouw 

en materiaal eens goed onder handen te nemen. Personeel en vrijwilligers hebben 

gerepareerd, geverfd, schoongemaakt en opgeruimd. 

Een tijdlang hebben twee huisartspraktijken voor hun coronaspreekuur gebruik gemaakt van 

De Schalm. Eind oktober hebben dezelfde praktijken in De Schalm de griepprik gegeven. Eén 

van de artsen heeft in de Nieuwsbrief zijn waardering uitgesproken voor de wijze waarop 

beheerders en vrijwilligers dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

Bestuurssamenstelling 

In het vorige jaarverslag is al gemeld dat het bestuur weer op sterkte is. 

Vanaf 1 januari geldt dat ook weer voor het dagelijks bestuur met het aantreden van Marga 

Lieshout-Siderius als voorzitter en Bernard Höfte als secretaris. Alfred de Ronde is 

aangebleven als penningmeester. In het afgelopen jaar is het DB enkele keren bijeengeweest, 

met name rond personele aangelegenheden. Verder bereidden voorzitter en secretaris telkens 

de Algemene bestuursvergaderingen voor. 

 

Beleidsplan 2021-2023 

Het afgelopen jaar heeft het bestuur gewerkt aan het opstellen van een beleidsplan voor de 

komende jaren. U vindt dit plan op de website (www.schalmdemeern.nl). 

In dit plan staan de sterkten en zwakten van De Schalm beschreven. Om de sterkten uit te 

buiten en de zwakten te bestrijden, is een stappenplan gemaakt met de volgende 

aandachtsvelden: het vergroten van de naamsbekendheid in de wijken die onder het 

verzorgingsgebied van De Schalm vallen, het verlagen van de kosten (en het verhogen van de 

baten) via activiteiten en verhuur, het doorlichten van de interne organisatie, het verhogen van 

het aantal vrijwilligers, en het verbeteren van de uitstraling van het gebouw. 

 

Voor elk aandachtsveld zal een kleine denktank, bestaande uit vrijwilligers en personeels- en 

bestuursleden in het leven worden geroepen. 

 

Om dit plan te realiseren is een activiteitenplan ontwikkeld dat jaarlijks met bestuur en team 

wordt geëvalueerd en bijgesteld. 

 

  

http://www.schalmdemeern.nl/
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Onderhoud en beheer                                                                                                                 

Het onderhoud en het beheer van een gebouw als De Schalm vraagt regelmatig aandacht. 

Zoals hierboven al gezegd is er in het afgelopen jaar het nodige onderhoud verricht.  Daarnaast 

is er een nieuwe koeling geplaatst. Ook is het luchtbehandelingssysteem – zo belangrijk in 

deze coronatijd – nagekeken en gerepareerd. Gezien de financiële situatie van De Schalm is 

het onderzoek naar het plaatsen van zonnepanelen even in de wachtstand gezet. 

De vernieuwing van de website is in 2020 begonnen. Er wordt nog steeds aan gewerkt om 

deze zo bij de tijd te brengen dat bijvoorbeeld het reserveren van ruimtes zo veel als mogelijk 

online kan gebeuren. Daarnaast heeft het bestuur besloten dat de verhuur van ruimtes ook in 

kleinere eenheden dan een dagdeel kan. Daardoor moet het mogelijk zijn de bezettingsgraad 

van De Schalm te verhogen. 

 

Personele- en vrijwilligersaangelegenheden  

In het begin van het jaar hebben wij stilgestaan bij het overlijden van Paul van Straten, 

jarenlang één van de dragende krachten in en achter De Schalm en Tovedem. 

In de personele bezetting waren een paar verschuivingen: beheerder Ad van Rooijen is 

vertrokken en Anton Baas heeft voor een gedeelte van de uren zijn taak overgenomen. Ramon 

Bart ging zich bezighouden met de opzet van de website.  

Binnen het team is een gesprek gestart over een wisseling van functies. Begin 2021 verwacht 

het bestuur dat een beoogde wisseling haar beslag kan krijgen. Eén van de medewerkers is 

door ziekte tijdelijk uit de running geweest. Er heeft een re-integratietraject plaatsgevonden. 

Voor veel vrijwilligers heeft hun werk in De Schalm het afgelopen jaar stilgelegen. Een aantal 

van hen behoort ook tot de zogenoemde risicogroep. Waar mogelijk hebben personeel en 

andere vrijwilligers met hen contact gehouden.  

 

In september hebben we op een paar 

momenten met succes een 

contactmoment in De Schalm 

georganiseerd. Daarnaast hebben 

alle vrijwilligers rond Sinterklaas een 

prachtige attentie ontvangen. 

Eén van onze vrijwilligers, Tineke 

Missler, heeft een dienst in het leven 

geroepen om mensen die door de 

lockdown in de problemen komen te 

helpen met bijvoorbeeld 

boodschappen, de hond uitlaten, de 

tuin verzorgen. 

In het kader van de AVG-regeling heeft het bestuur met schriftelijke toestemming van 

medewerkers en vrijwilligers hun persoonlijke gegevens opgeslagen. Ook is er een protocol 

gekomen voor het inwerken van vrijwilligers, in het bijzonder voor degenen die bardiensten 

verrichten. 

In het kader van het beleid rond veiligheid en calamiteiten zou er in het najaar een training 

worden gehouden voor vrijwilligers. Vanwege de coronacrisis is deze uitgesteld. 
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Activiteiten en groepen in De Schalm  

Vanwege de coronacrisis zijn er nauwelijks activiteiten in De Schalm geweest. De meeste 

groepen hebben medio maart hun activiteiten gestaakt.  

Activiteiten die nog zeer beperkt konden 

doorgaan: Gezellig Samen Eten, Schaken, 

Doe-café op dinsdagmiddagen (handwerken, 

sjoelen, bridgen), het Breicafé, Huiskamer van 

de Wijk. 

Omdat open inloop niet was toegestaan, 

missen veel mensen de mogelijkheid die De 

Schalm biedt als een gezellig en sociaal 

ontmoetingspunt. Waar mogelijk is er toch 

inloop op afspraak en na aanbellen 

georganiseerd. 

In het vervolg van dit jaarverslag vindt u in de 

afzonderlijke jaarverslagen van groepen wat zij wel en niet hebben ondernomen. 

 

Contacten met Gemeente en andere organisaties   

De Gemeente  

In 2020 is er regelmatig contact geweest met de gemeente Utrecht. We hebben afscheid 

genomen van mevrouw Louke Vissers als wijkregisseur van Vleuten-De Meern. Zij is 

opgevolgd door mevrouw Corinne van Zaanen. Met haar is regelmatig contact geweest. Ook 

was er regelmatig contact met Maik Schulz van de afdeling welzijn, over de 

coronamaatregelen.  

De Schalm heeft meegedaan aan het welzijnsonderzoek vanuit de gemeente naar de 

betekenis en waarde van mede- en zelfbeheeraccommodaties in de wijk.  Dit onderzoek werd 

uitgevoerd door bureau Labyrint. Begin 2021 hebben wij het rapport ontvangen.  

  

Dwarsverband  

Ook dit jaar zijn weer (online) bijeenkomsten geweest in het kader van Dwarsverband, een 

vereniging van Utrechtse buurthuizen in zelfbeheer. In november hebben Alfred de Ronde en 

Sabina Fokken deelgenomen aan een bijeenkomst met als thema ‘Welkom in buurthuizen’. 

Alfred maakt deel uit van de klankbordgroep binnen Dwarsverband. In het najaar hebben de 

coördinatoren van Dwarsverband een bezoek gebracht aan De Schalm. Gesproken is onder 

andere over het maken van een promotiefilmpje, en over het plaatsen van bewegende beelden 

op de website. 

  

DOCK  

In 2020 hebben voorzitter Marga Lieshout en locatiemanager Sabina Fokken een paar keer 

gesproken met Corinne van Zaanen en Alfred van Putten (sociaal makelaar van DOCK) over 

de relatie met De Schalm. 

 

Winkeliers Mereveldplein 

Met succes heeft De Schalm tweemaal gebruik mogen maken van de statiegeldactie van Albert 

Heijn. In samenwerking met bakker Verkerk is de sinterklaasattentie voor vrijwilligers verzorgd. 
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3 Jaarverslagen van groeperingen van en in De Schalm  

  

3.1 KBO Leidsche Rijn 2020 

 

 Samenstelling bestuur 

- Voorzitter  F. Brinkman 

- Secretaris  N. de Smit 

- Penningmeester L. van Birgelen 

- Ledenadministratie F. de Kroon 

- Reis en activiteiten R.  van Oorschot  

 

Ledenaantal 31 december 2020: 775. 

 

2020 was een bijzonder jaar. Alle data voor onze bestuursvergaderingen en activiteiten in De 

Schalm stonden vast. Uiteindelijk werd er maar een beperkt aantal data ingevuld. 

 

Vergaderingen 

Twee bestuursvergaderingen en in november een Algemene Ledenvergadering. 

 

Activiteiten en optredens 

In januari een gezellige nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse Snertbingo, en in februari een 

optreden van een Shanty koor. 

 

Themamiddagen en voorlichting 

In februari nog een informatieve middag over mode. 

 

1 maart ging alles op slot. Geen activiteiten, geen optredens. 

Wel hebben we in september, oktober, november en december nog bingo gespeeld, op 1,5 

meter afstand van elkaar gezeten. Het was even wennen, maar toch wel weer gezellig. 

 

De vooruitzichten voor 2021 zijn erg onzeker. De data liggen vast en de voorbereidingen zijn 

getroffen. We wachten op groen licht. 

Het kunnen samenkomen in een gezellige omgeving is voor onze leden erg belangrijk.  

 

Daarom willen wij alle medewerkers en vrijwilligers van De Schalm hartelijk danken voor de 

prettige samenwerking. 

 

Contactpersoon KBO   R. van Oorschot 

     e-mail: riavoorschot@gmail.com 

  

 

3.2. Toneelvereniging De Meern (Tovedem) 2020   

 

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  Jorian Machielsen 
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Aantal Leden: 

- Tovedem: 22 leden 

- Mejoto's: 30 leden en 7 begeleiders 

- Cloos: 10-12 leden 

Gedurende het jaar vinden er twee ledenvergaderingen plaats (in februari en in juni). 

De ledenvergadering van februari 2020 heeft nog plaatsgevonden, de ledenvergadering in juni 

2020 is in verband met de covidmaatregelen afgelast. 

 

Algemeen 

Tovedem staat voor ToneelVerenigingDeMeern en is een vereniging die bestaat uit drie 

groeperingen: Tovedem (de volwassenengroep), Cloos (de jong-volwassenengroep) en 

Mejoto’s (de kinderengroepen, drie groepen 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 die de vereniging 

sponseren. Ook is jaarlijks de TovedemSint 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. 

Helaas zijn deze activiteiten ten gevolge van de covidmaatregelen in 2020 niet doorgegaan. 

 

Ter informatie het aantal bezoekers per voorstelling 

Cloos, maart 2020: 204 

Door de covidmaatregelen ingaande 15 maart 2020 zijn na het voorstellingsweekend van 

Cloos de voorstellingen van Tovedem en de Mejoto’s voor 2020 komen te vervallen. 

 

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 twee 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. 

 

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 één productie die zij twee 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 twee 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 een 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. 

Er is nadat het weer mogelijk was om in De Schalm te oefenen, nog wel incidenteel geoefend 

door zowel de Mejoto’s, Cloos als Tovedem. Door de nieuwe lockdown die plaatsvond begin 

november en vervolgens weer vanaf 15 december, is ook aan het al dan niet oefenen in De 

Schalm in het jaar 2020 een einde gekomen. 

 

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 (ADS) 

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. In 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 over andere toneelactiviteiten in de 

regio De Meern. 

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 op die manier voor veel verschillende groepen in De Meern erg 

waardevol. 

 

Mirjam Backus 

Secretaris Tovedembestuur  

 

 

3.3 Doe-café dinsdagmiddag De Schalm 2020 

 

Inloopmiddag zonder bestuursleden. 

Het Doe-café bestaat uit drie onderdelen: sjoelen, klaverjassen en handwerken (kaarten 

maken). Het Doe-café is voornamelijk voor oudere personen. Er vallen soms mensen af door 

ziekte en dergelijke maar er komen ook weer nieuwe mensen bij. 

Klaverjassen 

Dit jaar zijn door covid de activiteiten gestopt. Nog enkele personen hebben geprobeerd te 

klaverjassen op 1,5 meter, maar dat lukte niet. 
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Sjoelen 

In juni zijn de sjoelers weer begonnen met een beperkt aantal personen, maar door de 2e 

lockdown zijn deze activiteiten ook gestopt. 

Handwerken 

Het handwerken ging vanaf juni in beperkte mate door. 

  

 

3.4. Gezellig Samen Eten 2020 

 

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.  

Contactpersoon: Olga van Asperen-van Zanten.  

Mail: joolsa@ziggo.nl 

Ons team bestaat uit: Carla van Beaumont, Wil Schouten, Tineke Missler, Wilma Jansen en 

Yolanda Kardjo-Tjon. 

 

Dit jaar hebben wij in de maanden januari en februari 

het gezellig eten georganiseerd met als hoogtepunt 

het Indonesisch buffet in januari waar wij 46 

deelnemers konden verwelkomen. In februari nog 

een diner met als thema schnitzel, hier kwamen 

23 personen op af. Helaas moesten wij stoppen 

met het gezellig eten i.v.m. covid. In juni zijn we 

gestart met een vaste groep mensen (11)  

op 1,5 meter afstand en de bediening met mondkapjes en 

handschoenen. De deelnemers vonden het weer erg gezellig en fijn om weer met elkaar te 

kunnen eten en bij te praten. 

In september zijn we het nieuwe seizoen gestart met onze bekende barbecue, dit was erg 

gezellig. De tweede lockdown in oktober heeft roet in het eten gegooid en we moesten stoppen. 

Begin december kregen wij van de Gemeente Utrecht toestemming om ons jaarlijkse 

kerstdiner door te laten gaan en dit hebben we op korte termijn voorbereid. Een dag voor het 

kerstdiner kwamen er strengere regels en kon het diner niet doorgaan. In samenwerking met 

de Jumbo hebben wij als compensatie een kerstpresentje gemaakt en dit door het team bij de 

30 deelnemers bezorgd. Dit werd erg gewaardeerd en wij hebben veel leuke reacties 

ontvangen. 

 

 

3.5 Kindertheater KaKa & Co 2020 

  

In Harmelen is begin jaren ‘80 van de vorige eeuw de kindertheatergroep KaKa & Co tot stand 

gekomen. De groep speelde in het kader van culturele vorming voor basisschoolleerlingen. In 

2003 is KaKa & Co voor het eerst in de Schalm gaan spelen. 

 

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. 

De groep ontwikkelt niet alleen de stukken, maar is actief als schrijver, speler, regisseur, 

kostuumbedenker/-maker en decorontwerper/-bouwer.  Met andere woorden: alles wat bij een 

stuk komt kijken is in eigen hand.  Als enige uitzondering: de verzorging van het geluid en licht. 
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Dat ligt in de deskundige handen van de medewerkers van Auvitech, de audiovisuele club van 

De Schalm. 

 

Activiteiten 

De voorstellingen in 2020 waren gepland op 21 en 22 maart. Het stuk dat ten tonele gebracht 

zou worden, had de titel “Oeps, sorry…” gekregen. Dit stuk is geschreven, en zou worden 

gespeeld, door zes vrouwen. De opbouw van het decor stond gepland voor 15 maart.  Helaas 

gooide de coronavirusuitbraak, en de daaropvolgende lockdown, roet in het eten en moesten 

de voorstellingen afgeblazen worden. Er zijn toen meteen nieuwe data vastgelegd (16 en 17 

mei) maar ook die konden geen doorgang vinden. Het resterende deel van 2020 is KaKa & 

Co, door corona, niet meer bijeengekomen in De Schalm. 

 

De normale gang van zaken is dat voor de totstandkoming van een stuk op de dinsdagavonden 

gebruik gemaakt wordt van de kleine kelder of van zaal 3 in De Schalm.  

Daarnaast heeft de groep in 2020 op zondag 19 januari en zondag 16 februari 2020 het podium 

ter beschikking gehad. 

 

 

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. 

De projectraadvergaderingen, voor zover deze door konden gaan, werden bijgewoond door 

één van de KaKa & Co-spelers.  

Bij ‘Gezellig Samen Eten’ waren twee van de spelers actief. 

 

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. Ook de barmedewerkers helpen de groep daar waar mogelijk. 

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 2022 (2021 is helaas voor de groep niet haalbaar) 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. 
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Foto’s zijn van een repetitie van een eerder stuk. 

Dat geldt ook voor de foto van dit krantenartikel. 

Voor de plaatsing van foto’s in dit verslag is door 

de spelers van KaKa & Co toestemming verleend. 

 

Contactpersoon: Carla van Beaumont   

cvanbeaumont&casema.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 De Disco’s  

  

In normale tijden organiseert De Schalm 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.  

 

Vanwege de lockdown zijn de disco’s alleen doorgegaan in de maanden januari-februari en na 

de zomer in september en oktober. In totaal hebben 79 kinderen de kidsdisco en 261 teenagers 

de Teenage Vibe bezocht. Voor de kidsdisco betekende dit een stijging vergeleken met het 

aantal kinderen in dezelfde maanden in 2019. Het aantal teenagers was in 2019 ook al sterk 

gestegen. 

  

De organisatie   

De leiding bestaat uit ongeveer 15 vrijwilligers, grotendeels een nieuwe groep. In de eerste 

periode worden ze nog ondersteund door vrijwilligers van de vorige groep. Voor de nieuwe 

groep is het een teleurstelling dat ze zich vanwege de coronacrisis niet goed hebben kunnen 

inwerken. 

 

 

3.7 Auvitech (Audio Visuele Techniek)  

 

Dit is een vrijwilligersgroep binnen De Schalm, die als taak op zich heeft genomen alle 

faciliteiten te verzorgen wat betreft belichting, geluid, film en video. Dit gebeurt vooral bij 

theaterproducties, discoavonden, filmmiddagen en –avonden, en bij technische realisaties 

voor vergaderingen en presentaties. 

 

Bestuur/ Taakverdeling 

Op 20 augustus 2020 heeft Auvitech een bestuur opgericht om de vrijwilligersgroep beter te 

kunnen organiseren. Het bestuur wordt gevormd door Barend Vermeulen, Nick Jacobs en 

Robert-Jan Molleman. Barend is coördinator en planner, Nick is hoofd techniek, en Robert-Jan 

is plaatsvervangend hoofd techniek.  
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Activiteiten/ Leden 

Gewoonlijk hebben wij maandelijks onze activiteiten in De Schalm. Waar gevraagd verzorgen 

wij licht, geluid en video. Ook zijn wij bezig om mensen steeds meer te leren over alle facetten 

van het vak, zodat ze multifunctioneel inzetbaar zijn bij alle activiteiten. Ook dit jaar hebben we 

weer aandacht besteed aan interne opleidingen. We willen het elk jaar veiliger en makkelijker 

maken. Daarnaast zijn we bezig geweest met het werven van nieuwe vrijwilligers. Dat heeft 

geleid tot drie nieuwe leden: Luca, Dylan en Robert. 

 

Technisch onderhoud 

Alle leden van Auvitech doen soms technisch onderhoud. Nick en Robert-Jan zien erop toe 

dat dit ook netjes en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Wij proberen hierdoor de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Gewoonlijk gebruiken wij iedere zomersluiting van De Schalm om alles 

weer te controleren. Zo zijn er weer aanpassingen gedaan aan het lichtplan.  

 

 

3.8 Barmedewerkers 

 

Introductie 

De barmedewerkers is een groep vrijwilligers 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 en dergelijke. 

Dit zijn wel uitzonderingen. 

 

De taken van de barmedewerker worden op werkdagen zowel op de dag als in de avonduren 

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 barmedewerkersoverleg dat minimaal twee keer per jaar plaatsvindt, is er ruimte om te 

bespreken wat de knelpunten zijn in het rooster en bij de werkzaamheden. Tevens worden  

dan de diensten voor de grotere evenementen besproken. Het overleg staat onder leiding van 

de leden van het bestuur, Ina Peek en Janny Kok. 2020 was een raar jaar met heel veel downs 

en weinig ups. Vol goede moed zijn we dit jaar gestart met heel veel leuke en ook nieuwe 

activiteiten, maar in maart moest De Schalm zijn deuren sluiten wegens corona. Alle 

reserveringen kwamen te vervallen en ook onze vrijwilligers hebben vanaf maart grotendeels 

thuisgezeten. Een kleine selecte groep heeft een deel van hun vrijwilligerstaken weer opgepakt 

toen we in juni weer wat meer versoepelingen kregen. Er zijn in 2020 vrijwilligers gestopt maar 

ook zijn er weer wat nieuwe gestart, ondanks corona. Op het moment dat De Schalm weer 

mag gaan draaien zullen deze vrijwilligers goed worden ingewerkt. Ina Peek en Diana Smidts 

zullen deze taken op zich nemen op de avonden. Op de dag zullen onze beheerders Vincent 

Broekman, Ramon Bart en Anton Baas ze begeleiden. 

 

Activiteiten 2020 

Bij elke activiteit in De Schalm wordt een beroep gedaan op de barmedewerkers. Er worden 

bij voorkeur minimaal twee barmedewerkers per activiteit ingezet, dit op zowel de dag als de 

avond. Bij grotere activiteiten worden er ook meer barmedewerkers ingezet, denk bijvoorbeeld 

aan de toneelavonden, eindshows, musicals en het carnavalsweekend.  

In 2020 hebben we tot half maart onze vaste activiteiten kunnen organiseren. Ook hebben we 

een nieuwe activiteit opgestart: de maandelijkse bingo. In juni mochten de deuren weer beperkt 

open, en konden we de films voor de kinderen en de ouderen weer opstarten, evenals het 

gezellig eten en kleine bijeenkomsten op anderhalve meter afstand en op afspraak. Dit stopte 
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weer half december toen heel Nederland in lockdown ging en ook De Schalm zijn deuren weer 

kon sluiten. Het jaar 2020 is dan ook met gesloten deuren geëindigd. 

 

 

 

 

Onze gezellige bar die in normale tijden dagelijks 

open is voor buurtbewoners, huurders en andere 

bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 De Huiskamer van de Wijk  

 

Onder auspiciën van DOCK en mede ondersteund door De Schalm 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 2020 zo’n 18 

bezoekers per week.  

  

De Huiskamer is erop gericht dat buurtbewoners binnen kunnen lopen voor een kopje koffie/ 

thee en een praatje. De Huiskamer 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 vormt 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.  

Wegens corona moest De Schalm zijn deuren sluiten en ging ook de Huiskamer van de Wijk 

niet meer door. In juni kwamen er weer versoepelingen en mochten de bezoekers van de 

Huiskamer en het Haak- en Breicafé weer komen voor koffiemomentjes. Deze groep heeft 

daarna ook het gehele jaar op de woensdagochtend De Schalm mogen bezoeken.  

  

 

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 ziekte, pesten, een scheiding, huiselijk geweld, ongeluk etc. Ook 

oudere mensen worden door de stichting niet vergeten.  
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Toen De Schalm in maart dicht ging vanwege corona, heeft de groep haar werkzaamheden 

ook stopgezet in De Schalm en zijn de leden thuis verder gaan werken aan hun dekens. We 

hopen dat deze groep in 2021 weer de werkzaamheden op gaat pakken. 

 

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 vak vrienden 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 rummicuppen. De leeftijd ligt tussen de 

50 en 85 jaar. Sommige van hen hebben zelfs in deze activiteit leren breien en haken, geweldig 

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 zelf voor materiaal. 

Hieronder een foto-impressie.  

Helaas moest ook deze groep stoppen met de bezoekjes aan De Schalm in maart, toen De 

Schalm dicht ging. Ze mochten in juni weer starten maar hebben ervoor gekozen om nog niet 

te starten, velen hebben gewacht. 

                                    
 

 

 

3.12 Digitale bruisplek   

 

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. Van 

januari tot halverwege maart heeft er een vrijwilliger van Dock gezeten bij de digitale 

bruisplekken. In juni konden mensen die vragen hadden een afspraak maken in De Schalm. 

Hier werd geen gebruik van gemaakt. We hopen dit in 2021 weer op te kunnen starten. De 

computercursussen zijn in maart gestopt en opgeschort tot het weer mogelijk is in 2021. 

 

http://www.droomdekentjes.nl/
http://www.droomdekentjes.nl/

