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Jaarverslag 2021 van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade 
 

 

Inleiding 

Na 2020 was ook het jaar 2021 door alle Corona-perikelen een heel bijzonder jaar. Wereldwijd 

zorgde de pandemie Covid-19 voor vele doden, zieken en een onwerkelijke ontwrichting van het 

normale leven van vele bewoners van moeder Aarde. In Hoogmade was het voor alle hurende 

stichtingen, verenigingen en de parochie dan weer hollen en dan weer stilstaan. Plots moesten 

hun activiteiten worden stil gelegd om later weer tijdelijk te kunnen worden hervat. Noodzakelijke 

beperkingen werden gevolgd door meer vrijheid en kansen. Afstand houden, handen wassen, 

mondkapjes dragen, wel of niet prikken en/of ‘boosteren’ bepaalden discussies en gedrag. Het 

jaar 2021 werd, in de week voor Kerstmis, afgesloten met een harde lockdown. De besmettelijke 

omikronvariant noopte tot deze zware maatregel. En zo eindigde een bijzonder jaar. In dit 

document treft u een kort verslag van de belangrijkste CCH-zaken in dit bijzondere jaar. Het 

Jaarverslag 2021: ter informatie en ter verantwoording.  

 

De doelstelling van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade 

De Stichting Cultureel Centrum Hoogmade (CCH) is op 27 november 1972 opgericht. Dit jaar 

bestaat de stichting 50 jaar! In artikel 2 van de statuten is het doel van het CCH verwoord: “De 

stichting stelt zich ten doel de oprichting, het beheer en de exploitatie van een verenigingsgebouw 

ten algemene nutte voor de plaatselijke samenleving van Hoogmade.”  Dat doel is nooit veranderd. 

Het is een deftige formulering voor wat het CCH al jaren doet: zorgen voor goede 

dorpshuisvoorzieningen voor de inwoners van Hoogmade. De multifunctionele CCH-

accommodatie in Hoogmade wordt primair gebruikt door leden en vrijwilligers van de verenigingen, 

clubs en individuele inwoners/huurders. In beperkte mate initieert het CCH zelf activiteiten. 

Gebouwen en voorzieningen zijn er voor en door de inwoners. Samen bevorderen we 

laagdrempelig de sociale participatie, zodat iedereen mee kan doen.  

 
Vrijwilligers 
De inzet van vrijwilligers vormt de basis voor de uitvoering van vele dorpsactiviteiten. Ook in 2021 
werden het CCH en de hurende verenigingen en stichtingen gedragen door vrijwilligers. Vele inwoners 
hebben op allerlei momenten en voor allerlei klusjes op vrijwillige basis een bijdrage geleverd aan het 
reilen en zeilen van het CCH en de hurende verenigingen. Beheer, bestuur, exploitatie en onderhoud 
zijn alleen goed mogelijk door deze inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers bedankt voor jullie bijdrage. 

 

Schildercursus in ‘De Barg’  

 

Bestuur 

Het bestuur bestond eind 2021 uit de volgende leden: 

Ruud van Emmerik - voorzitter, Arie Hoogendoorn – lid, 

Gert Kraaij – lid, Peter van der Meer – lid,                           

Kees van der Star – secretaris/penningmeester en        

Frans Witteman - vicevoorzitter. 

 

Geen doorgang 

In verband met de beperkingen om het Corona-virus te 

bestrijden kon in het voorjaar van 2021 een aantal traditionele 

activiteiten geen doorgang vinden: geen deelname aan NL 

Doet en geen rommelmarkt. 
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Benutting en gebruik 
In de CCH-accommodaties zijn in de eerste maanden van 2021 en in de zomermaanden op beperkte 
en geprotocolleerde schaal door verenigingen, stichtingen, clubs en individuen activiteiten 
georganiseerd. Naast een algemeen CCH-protocol stelden de huurders een protocol op voor de 
uitvoering van verenigings-specifieke handelingen.  
 
Bibliotheek in ‘De Barg’ 
In samenwerking met de Stichting Bibliotheek Rijn en Venen ging begin 2020 de één-jarige proef met 
het halen en brengen van bibliotheekboeken van start. Leden van de bibliotheek konden vooraf bestelde 
boeken op iedere woensdag- en donderdagmiddag in ‘De Barg’ ophalen (en terugbrengen).  Door de 
Corona-perikelen werd de proef in 2020 én in 2021 geen echte test. De proef is in 2022 vervolgd. 
 
Parochie 
Na de brand van de parochiekerk ‘Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder’ op 4 november 
2019 zijn de Woord- en Communievieringen noodgedwongen verplaatst naar ‘Drieluik’ en              
‘De Schuur’. Ook hierbij vroeg de bestrijding van de pandemie de nodige creativiteit en 
aanpassingen. Dat is ook in 2021 weer prima gelukt. Aandacht, hoop en energie van vele 
parochianen is nu gericht op de herbouw van de beeldbepalende parochiekerk met torenspits. Tot 
die tijd blijven zij van harte welkom in de CCH-accommodatie. 
 

Woord- en Communievieringen in 
‘De Schuur’ in het tweede Corona-
jaar 2021 
 
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 2021 eenmaal 

bijeen. Gedurende het jaar waren er daarnaast vele (bilaterale) contacten over allerlei zaken met 
bestuurders, beheerders, huurders en vrijwilligers.  
 
Eind december 2020 presenteerde het verjongde bestuur van de ‘Brug 2000’ hun toekomstvisie en 
bijbehorende plannen. Zij zetten in op het toegankelijk maken van ‘De Brug 2000’ voor jongeren 
vanaf 15 jaar, de bovenbouw van de middelbare school. Ze streven ernaar ‘het negatieve imago 
dat jarenlang aan ‘De Brug 2000’ heeft gekleefd om te zetten naar een positief en uitdagend 
imago.” In 2021 werden, ondanks de belemmeringen van Corona, de eerste stappen gezet  om hun 
vernieuwende plannen om te zetten in uitvoerende activiteiten.  
 
Bedrijfsvoering: financiën 
 
Algemeen 
Op het aspect ‘financiën’ is de beleidslijn van het CCH al jaren: zorgvuldig en gedegen omgaan met 
de beperkte 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 , zeker in 
Corona-tijd, niet eenvoudig omdat het huurpotentieel, gezien de omvang en de samenstelling van 
de dorpsbevolking, daaraan mede grenzen bepaalt. Nagenoeg alle clubs, stichtingen en 
verenigingen huren de CCH-accommodatie.  
 
Zorgen zijn er over de uitgavenkant: de stijging van energiekosten, verzekeringskosten en van de 
kosten voor groot onderhoud zijn groot. Deze kostenstijgingen zijn veel groter dan de deels 
geïndexeerde gemeentelijke bijdrage. Naast de gemeentelijke subsidie heeft het CCH in de loop 
der jaren vele keren subsidie ontvangen van allerlei particulier fondsen. Vaak bedragen met drie 
of vier nullen. Deze gewaardeerde bijdragen werden altijd gebruikt voor groot onderhoud, 
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renovaties of uitbreiding. Zonder deze financiële steun hadden vele aanpassingen en uitbreidingen 
zonder twijfel niet, nauwelijks of in ieder geval veel later gerealiseerd kunnen worden.  
 

Financiële bijdrage van de gemeente  

Ook in 2021 ontving het CCH van de gemeente de jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage 

bestond uit:  

a) een ge-indexeerde 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 overeenkomst “Maatschappelijk Vastgoed en Omgevingsvisie dd. 23 december 

2020” met een looptijd van drie jaar. Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 zijn vernieuwende 

ambities, doelstellingen en activiteiten opgenomen. Op verzoek van het CCH is voor 2021 

een eenmalige jaarlijkse indexering opgenomen. Om onduidelijke redenen jammer genoeg 

niet voor de jaren 2022 en 2023? Welke gemeentelijke criteria hierbij bepalend zijn is nog 

steeds niet helder en daardoor niet bekend.  

 

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 jaarlijkse bijdrage is onontbeerlijk 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 zoals Sporthal Oudendijk in Woubrugge, De Tweesprong in Roelofarendsveen en 

Sporthal Het Spant in Leimuiden. 

 
Gelijkwaardige behandeling van gemeentelijk en particulier maatschappelijk vastgoed  

In de contacten met de gemeente heeft het CCH-bestuur opnieuw nog twee redelijke wensen 

verwoord:  

a) een jaarlijkse indexering van de gemeentelijke MAG-MAVA-Omgevingsvisiebijdrage. 

Zonder indexering boeren we, ook in vergelijking met de gemeentelijke multifunctionele 

accommodaties (mfa) en bijvoorbeeld de Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensport 

(SBGB), meerjarig achteruit; 1 

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

Omgevingsvisiebijdrage van onze particuliere mfa als de onderhoudsvoorziening voor de 

gemeentelijke mfa’s, op basis van aanpassing van het gemeentelijke MJOP, structureel 

wordt verhoogd.  

 

De contacten hierover zijn in 2021 (en 2022) voortgezet. We vertrouwen erop dat het uitgangspunt 

van de gedeelde verantwoordelijkheid voor goed toegankelijke voorzieningen in alle dorpen zal 

leiden tot een passende oplossing. 

 

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 kon door Corona in 2021 niet verder worden uitgewerkt. Naar verwachting kan een 

en ander in 2022 ook voor inwoners van Hoogmade worden ingevuld.  

 
1 In mei/juni 2020 werd een Aannemingsovereenkomst tussen de Gemeente Kaag en Braassem 
en de Stichting Beheer Gemeentelijke Buitensport (SBGB) gesloten. In deze overeenkomst is 
wel sprake van een jaarlijkse indexering van de gemeentelijke bijdrage.  
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Rabo: renovatie entree ‘Drieluik’ 
 
Een goed voorbeeld van de genoemde 
noodzaak voor extra sponsoring is de steun van 
de Rabo in 2020-2021. In het najaar van 2020 
werden voorbereidingen getroffen voor de 
wenselijke renovatie van de entree en de 
toiletgroep van ‘Drieluik’. Zo is een toilet voor 
minder-valide personen voorzien. Om deze 
renovatie financieel mogelijk te maken werd 
een beroep gedaan op het Coöperatiefonds van 
de Rabo Groene Hart Noord. Wederom werd 
een aanvraag van onze stichting positief 
beoordeeld. Wij zijn genoemd fonds opnieuw 
erg dankbaar voor de financiële bijdrage. In het 
voorjaar van 2021 werd deze renovatie met 
behulp van zelfwerkzaamheid door deskundige 
vrijwilligers (schilderwerk) uitgevoerd.  
 
 
 

Rabo Clubsupport 
In 2021 deed de St. CCH voor de tweede keer mee met deze steunactie van de Rabo. De CCH-kas 
werd aangevuld met een opbrengst € 375,65. Leden-stemmers en Rabo: hartelijk dank voor jullie steun.  

 
Corona en afspraken met huurders 

De Coronacrisis heeft naast het vele leed ook financiële gevolgen. Voor personen, bedrijven en 

ook voor alle stichtingen, verenigingen, clubs en de parochie in Hoogmade. Ook voor de Stichting 

CCH als rechtspersoon zonder contributie betalende leden. In overleg met alle hurende stichtingen 

en verenigingen is gekozen voor een gezamenlijke opvang van de financiële pijn. Hierbij zijn twee 

uitgangspunten toegepast: we delen samen de lasten en de lusten en we brengen elkaar niet in 

de financiële problemen.  
 
Corona en financiële rijkssteun  
De grote financiële zorgen van alle betrokkenen zijn gedeeltelijk verlicht door de toegekende steun 
vanuit de overheid. Ook in 2021 heeft de St. CCH gebruik kunnen maken beschikbare regelingen. Er 
werd een bijdrage ontvangen via de regeling “Tegemoetkoming Getroffen Sectoren” (TOGS), de 
regeling “Tegemoetkoming Verhuurders Sport” (TVS) resp. het gemeentelijk steunpakket COVID-19. 
 
Bedrijfsvoering: onderhoud in 2021 

Naast de genoemde renovatie van de entree en de toiletgroep van ‘Drieluik’ zijn in 2021 de 

volgende onderhoudsklussen uitgevoerd: 

• asbest verwijderd uit de cv-ruimte van ‘Drieluik’; 

• de boombank naast ‘Drieluik’ is gerenoveerd door vrijwilligers; 

• een nieuw afdektapijt voor gebruik in ‘De Schuur’ is geschonken door de parochie. 

 

Weer een bijzonder jaar  
Het CCH-bestuur kijkt terug op weer een bijzonder jaar. Na 2020 werd ook het jaar 2021 voor een 
belangrijk deel mede bepaald door vele regels en beperkte mogelijkheden door de pandemie. Vele 
verenigingsactiviteiten moesten worden uitgesteld of (later) geannuleerd. In de zomer werd de 
teugels gevierd. Te veel bleek al snel. Opnieuw gingen zaken tijdelijke weer op slot. Leden, 
vrijwilligers en besturen pasten zich gedisciplineerd aan de nieuwe omstandigheden aan. Men 
wilde individueel wel graag, maar veel dingen konden in gezamenlijkheid helaas niet. Opnieuw 
werden alle beperkingen en noodzakelijke maatregelen in goede samenwerking met de hurende 
clubs, parochie, stichtingen en verenigingen in protocollen gezet en in de praktijk prima nageleefd. 
Dat was weer mogelijk door de inzet van veel meedenkende en verantwoordelijkheid nemende 
vrijwilligers. Dank daarvoor.  
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Na het bijzondere jaar 2021 wordt 2022 een zeer speciaal jaar. En wel hierom: najaar 1972 werd 

de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade opgericht. In nauwe samenwerking tussen de 

initiatiefnemers, alle plaatselijke verenigingen en de toenmalige gemeente Woubrugge werd het 

plan tot de bouw van een gymnastiekzaal-dorpshuis ‘De Schuur’ gerealiseerd. Al vrij snel daarna 

werd de voormalige boerderij van de familie Disseldorp aangekocht en kon de CCH-accommodatie 

worden uitgebreid om onderdak te bieden aan peuters, kleuters, jongeren en ouderen voor v ele 

verenigingsactiviteiten: ’Drieluik’, ‘De Stal’ en ‘De Barg’. Najaar 2022 bestaat het CCH dus officieel 

50 jaar: een mooi moment om te vieren. En dat gaan we doen in het jubileumweekend van 14 t/m 

16 oktober 2022!  

 

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

Hoogmade op 11 juli 2022. 

 

 

Het bestuur van de Stichting Cultureel Centrum Hoogmade 

 

 


