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Jaarverslag 2019 van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade 
 

Inleiding 
Met genoegen stelt het CCH-bestuur vast dat 2019 een succesvol jaar was. Met nieuwe uitdagingen, 
geslaagde initiatieven én ook een jaar om nooit te vergeten. De beelden van de brandende 
parochiekerk op maandagmiddag 4 november 2019 zullen lang heugen. De brand kwam onverwachts, 
raakte vele inwoners diep in hun hart en stemde velen over ‘de hele wereld’ droef. De parochianen, de 
dorpsgemeenschap van Hoogmade, willen verder. De parochianen waren én blijven voor vieringen en 
bijeenkomsten altijd welkom in de CCH-accommodatie.  
 

Alle verenigingen en stichtingen hebben ook in 2019 vele reguliere activiteiten georganiseerd. 

De vele samenwerkingsverbanden en het vereniging-overstijgende gebruik hebben tot prima 

resultaten geleid. Daarmee droegen we samen bij een efficiënte en effectieve benutting van de 

CCH-accommodatie. Zonder de betrokkenheid van de hurende verenigingen en stichtingen, hun 

leden en onze gebruikers, besturen, inwoners, vrijwilligers had dat niet gelukt. Samen hebben 

we bijgedragen aan het plezierig leven en wonen in Hoogmade: een dorp met een actief 

verenigingsleven. En daarmee – direct of indirect en voorwaardenscheppend – ook een bijdrage 

geleverd aan de realisatie van de doelstellingen van de thema’s van de gemeentelijke 

Maatschappelijke Agenda (MAG). Alle onderdelen verbonden in een logische keten: inwoners = 

talenten = gebouwen = activiteiten = resultaten. Het ene element kan niet zonder de andere 

elementen in deze schakel. Zonder gebouwen geen ontwikkeling van talentvolle inwoners én 

geen resultaatgerichte activiteiten.  

 

In dit document treft u een verslag van de activiteiten, initiatieven en ontwikkelingen van en 

binnen de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade in 2019. Jaarverslag 2019: ter informatie en 

ter verantwoording.  

 

De doelstelling van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade 

Het CCH beheert en verhuurt sinds 1972 multifunctionele voorzieningen in Hoogmade. Het CCH 

opereert primair als een beheersstichting van vrijwilligers voor het gezamenlijke gebruik door de 

verenigingen, clubs en individuele inwoners/huurders/gebruikers van de multifunctionele 

accommodatie. Secondair initieert het CCH zelf activiteiten. Vanuit een gastvrije benadering 

bevorderen we laagdrempelig de sociale participatie: met een open blik, inclusief en 

vernieuwend. We gaan samen richting een mooie mijlpaal: 2022 - 2023? 

  

 
 

Oranjepret tijdens Koningsdag 2019 in De Schuur 
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn ook voor het CCH onmisbaar. Het CCH en de hurende verenigingen en stichtingen 
werden ook in 2019 gedragen door vele vrijwilligers. Het lijkt vanzelf te gaan: dagelijks beheer, passen 
en meten met beschikbaarheid, hygiëne, onderhoud, veiligheid, exploitatie en bestuur. Altijd in goed 
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overleg met elkaar, met onze beheerders en met onze huurders. Ja, dat vraagt betrokkenheid, 
gemeenschapsgevoel en inzet. Bedankt allemaal!  

 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur bleef in 2019 ongewijzigd. Leden waren eind 2019:  

Ruud van Emmerik - voorzitter, Arie Hoogendoorn – lid, Peter van der Meer – lid;  

Kees van der Star – secretaris/penningmeester en Frans Witteman - vicevoorzitter. 

 

NL Doet 
Op 16 maart 2019 organiseerde het CCH voor de zevende keer de plaatselijke deelname aan de 
landelijke vrijwilligersactie NL Doet van het Oranje Fonds. Vrijwilligers deden hun best met het 
schoonmaken van zitbanken, muren, gevels en goten en het opschonen van de groene 
buitenruimte rondom de gebouwen. Een groep leden van hurende verenigingen waren actief voor 
het doel van het Oranjefonds: “Een samenleving waarin niemand er alleen voor staat”.     
 
Rommelmarkt 2019 
Opnieuw is de traditionele rommelmarkt in april succesvol verlopen. Tientallen vrijwilligers zorgden 
voor de organisatie, het ophalen van allerhande spullen, de opbouw, de verkoop en de afbouw. De 
opbrengst van de rommelmarkt is ook in 2019 verdeeld onder de organiserende clubs: DIO, Stichting 
Zomerkamp, Zolderkolder en de Stichting CCH.  

 
Benutting en gebruik: dorpspotentie optimaal bediend 
 
Reguliere activiteiten: in de CCH-accommodatie zijn in 2019 door verenigingen, stichtingen, clubs en 
individuen vele reguliere activiteiten georganiseerd. Nagenoeg alle plaatselijke verenigingen en 
stichtingen maken gebruik van de CCH-accommodatie. Daarmee is de dorpspotentie van huurders en 
gebruikers nagenoeg volledig benut. Wat er niet is, kunnen we ook niet faciliteren.1 
 

 
 
 
Nieuw - Biljarten: in 2019 mochten we in  
De Barg een nieuwe vereniging 
verwelkomen.  
Na een door het CCH-bestuur begeleidde 
aanloopfase is per 1 juli 2019 de 
Hoogmadese Biljartclub Dun Kijken actief. 
Een prachtige aanwinst voor (senioren-) 
inwoners van Hoogmade: sportief, sociaal 
en gezellig.  
Eind 2019 zijn de voorbereidingen getroffen 
voor het 1e Clubkampioenschap van HBC 
Dun Kijken.  
 
 

 
Nieuw - Bibliotheek in De Barg 
In samenwerking met de Stichting Bibliotheek Rijn en Venen zijn in het najaar van 2019 de puntjes op 
de i gezet voor de één-jarige proef met het halen en brengen van bibliotheekboeken. Leden van de 
bibliotheek kunnen vooraf bestelde boeken op iedere woensdag- en donderdagmiddag in De Barg 
ophalen (en terugbrengen). Begin januari 2020 startte de pilot.  
 
Nieuw - Nog meer boeken: ruilen naast De Barg 
In de zomer plaatste het CCH twee boekenkastjes bij de ingang van De Barg. Leesliefhebbers kunnen 
daar boeken brengen en ruilen. Een gratis buitenbieb voor iedereen vanaf 13 jaar! 
 

 
1 In het CCH-Jaarverslag 2018 is een compleet overzicht van de reguliere activiteiten en de bijdragen aan 
de realisatie van de MAG-doelstellingen opgenomen. Zie de CCH-website. 



 

3 
 

Nieuw- Legpuzzels ruilen 
Sinds medio 2019 liggen in De Barg prachtige legpuzzels die inwoners gratis kunnen ruilen met een 
‘eigen’ andere legpuzzel. 
 
Nieuw - Schildercursus  
Op initiatief van het CCH werden in 2019 in De Barg twee succesvolle cursussen georganiseerd. Deze 
cursussen krijgen in 2020 een vervolg. 
 
Nieuw - Darten 
Medio 2019 is in De Barg de mogelijkheid tot darten gerealiseerd.  
 
Parochie 
Parochiële koffie-bijeenkomsten worden al jaren in Drieluik gehouden. Na de brand van de 
parochiekerk ‘Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder’ zocht de parochie een passende 
locatie voor diensten en vieringen in Hoogmade. De parochianen willen graag bij elkaar blijven, 
de saamhorigheid bewaren en om die reden op zondag in het eigen dorp naar de kerk. De 
Woord- en Communieviering vonden sindsdien wekelijks plaats in Drieluik. De Kerstviering 2019 
met bijna 200 parochianen vond plaats in De Schuur.  
 
Jeu de boules-baan 
In 2019 bestond de gemeente Kaag en Braassem 10 jaar. Voor ieder dorp stelde het College een 
jubileumbudget beschikbaar van € 2.000 om een voorstel te realiseren dat duurzaam ten goede zou 
komen aan de inwoners. Het College van B en W honoreerde het initiatief van Henk Bank én het CCH  
om een jeu-de-boules-baan tussen De Schuur en De Barg aan te leggen. Tijdens het Zomerpalet 
2019 werd de baan alvast in gebruik genomen. Eind oktober 2019 werd deze sportieve voorziening 
door wethouder Petra van der Wereld officieel geopend. 

 

 
 
Wethouder Petra van der 
Wereld wierp de eerste bal 
op de nieuwe jeu de boules-
baan. Initiatiefnemer Henk 
Bank (links) en andere 
aanwezige inwoners 
bewonderen het resultaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overleg met verenigingen, stichtingen en clubs 
De Algemene Raad (AR) is het afstemmings- en adviesorgaan van de stichting. Alle verenigingen, 
stichtingen en clubs die gebruik maken van de CCH-accommodatie zijn vertegenwoordigd in de AR. 

Deze raad kwam in het najaar van 2019 in goed overleg bijeen. Gedurende het jaar waren er 
daarnaast vele (bilaterale) contacten over allerlei zaken met bestuurders, beheerders, huurders en 
vrijwilligers.  
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De relatie met de gemeente 

1. Gemeentelijke bijdrage 

Ook in 2019 ontving het CCH van de gemeente de jaarlijkse financiële bijdrage. Deze 

bijdrage bestond:  

a) een vergoeding voor de huur en het gebruik van De Schuur voor het 

gymnastiekonderwijs van de leerlingen van basisschool Ter Does. Vastgelegd in de   

Gebruiksovereenkomst Gymnastiekzaal De Schuur dd. 19 december 2018, met een looptijd 

van 4 jaar en met de mogelijkheid tot verlenging, op grond van de gemeentelijke 

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs.  

b) een MAG-accommodatiesubsidie voor beheer, onderhoud, exploitatie en bestuur op 

basis van de tweejarige Overeenkomst Pilot Uitwerking Model MAG – MAVA – Stichting 

Cultureel Centrum Hoogmade dd. 11 december 2018. Op 11 juni 2019 heeft over deze 

pilot een positief voortgangs- en verantwoordingsgesprek plaatsgevonden met de 

gemeente.   

 

Het bestuur en alle huurders/gebruikers zijn de gemeente dankbaar voor deze bijdrage. 

Zonder deze bijdrage zou onze multifunctionele accommodatie niet naar behoren kunnen 

functioneren. Deze bijdrage is de materiele vertaling van het gedeelde uitgangspunt dat 

het beschikbaar stellen van een jaarlijkse subsidie onontbeerlijk is voor de exploitatie van de 

multifunctionele (sport)accommodatie in Hoogmade. In deze zin is het CCH vergelijkbaar 

met andere gemeentelijke en particuliere multifunctionele accommodaties in andere 

dorpen van de gemeente Kaag en Braassem.  

 
2. Gelijkwaardige behandeling van gemeentelijk en particulier maatschappelijk 

vastgoed 

In de contacten met de verantwoordelijk wethouder Petra van der Wereld heeft het CCH-

bestuur nog twee redelijke wensen verwoord:  

a) een jaarlijkse indexering van de gemeentelijke MAG-bijdrage. Zonder indexering boeren 

we, ook in verhouding met de gemeentelijke multifunctionele accommodaties (mfa), 

achteruit; 

b) het gelijkwaardig laten meegroeien van de onderhoudscomponent van de MAG-bijdrage 

van onze particuliere mfa als de onderhoudsvoorziening voor de gemeentelijke mfa’s, op 

basis van aanpassing van het gemeentelijke MJOP, structureel wordt verhoogd.  

Het CCH hoopt dat de verantwoordelijk wethouder in 2020 een voorstel daartoe in 

bespreking zal brengen. 

 

3. Sportakkoord 

Eind 2019 is met een ‘gemeentelijke’ sportformateur een verkennend gesprek gevoerd over 

de gemeentelijke aanpak van het ‘Nationaal Sportakkoord’. Het doel van dit akkoord: “Met het 

Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en 

in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, 

vrijwilliger of toeschouwer.” De gymnastiek-accommodatie De Schuur is in potentie beschikbaar 

voor dit initiatief. Dit onderwerp wordt in 2020 verder uitgewerkt. 

 
4. Buurbook 
De gemeente stimuleert het gebruik van de applicatie Buurbook. Activiteiten in onze dorpen 
kunnen daarop worden aangemeld. Samen met de Dorpsraad Hoogmade participeerde het CCH 
op 14 mei 2019 in een voorlichtingsbijeenkomst over deze applicatie. Het CCH benutte deze 
applicatie in 2019. Tijdens de Algemene Raad in het najaar van 2019 riep het CCH alle hurende 
verenigingen en stichtingen op tot de actie: “Maak een account aan en de activiteiten in 
Hoogmade krijg je gemeld op je mobiele telefoon. Op naar een jaaragenda voor Hoogmade via 
Buurbook!”  
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Bedrijfsvoering: financiën 
Het CCH gaat zorgvuldig en gedegen om met de beschikbare financiële middelen. In de  
afgelopen jaren is steeds ingezet op een beleid om de inkomsten te verhogen en de lasten te 
verminderen. Inkomsten verhogen is niet eenvoudig omdat het huurpotentieel, gezien de omvang 
en de samenstelling van de dorpsbevolking, daaraan mede grenzen bepaalt. In dit verband: aan 
de inkomstenkant zijn, net als steeds in de voorgaande jaren, ook voor 2019 de tarieven 
verhoogd. Desondanks verdient de financiële positie meerjarig een versterking.  
 
Bedrijfsvoering: onderhoud  

In 2019 werd: 

• De touwinstallatie in De Schuur opgeknapt; 

• Zes nieuwe turnmatten en vier vloerplaten voor gymnastiek aangeschaft;  

• Het straatwerk rond De Barg opgehoogd; 

• Buitenschilderwerk aan De Barg uitgevoerd; 

• Het hekwerk tussen Ter Does en de CCH-accommodatie op hoogte gebracht; 

• Een jeu de boules-baan aangelegd; 

• Een nieuwe Cv-ketel voor De Brug aangeschaft; 

• Het rieten dak van boerderij en De Stal bijgestopt. 

 

Een succesvol jaar  
Het CCH-bestuur kijkt terug op een succesvol jaar. In samenwerking met velen is veel 
vrijwilligerswerk verzet. Naast de reguliere activiteiten zijn waardevolle nieuwe initiatieven 
gestart. We mogen samen trots zijn op het resultaat. In verbinding zijn met elkaar heeft opnieuw 
bijgedragen aan de leefbaarheid van onze dorpsgemeenschap. De sociale cohesie is 
toegenomen. Er is volop activiteit en er kan nog meer. De toekomst voor ons dorp ligt open als 
een uitnodigende kans. Een kansrijke uitdaging tot verandering, vernieuwing en verbetering. Met 
elkaar bevorderen we ook in 2020 dat inwoners binnen het dorp elkaar nog meer ontmoeten en 
helpen we om de CCH-accommodatie verder te ontwikkelen tot de Dorps Ontmoetings Plek 
(DOP) in Hoogmade. De plek voor Oefening, Ontmoeting, Ontspanning en Ontwikkeling! Samen 
blijven we inwoners, talenten, gebouwen, activiteiten en resultaten als een onlosmakelijke 
eenheid zien die we als actieve inwoners zelf besturen, beheren, exploiteren en onderhouden. 
Die delen en gebruiken we met elkaar: toekomstgericht, inclusief  en duurzaam.  

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum 

Hoogmade op 23 maart 2020. 

 

 

Het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade 

 

 


