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Jaarplan Stichting Cultuurbeleving Hillegom 2017-2018 

Samenvatting 

Doelstellingen van de Stichting 

De stichting heeft (opgenomen in de statuten) diverse doelstellingen: 
1. het organiseren van educatieve activiteiten, zo breed mogelijk en met een lage drempel om deel te nemen; 
2. organiseren van exposities; 
3. organiseren van voorstellingen (theater, muziek); 
4. verhuren van accommodatie aan externen, voor zover de activiteiten passen in de doelstellingen van de stichting.  
Onder organiseren wordt ook verstaan: het faciliteren van anderen om dit te doen.  
 
Ad 1: educatieve activiteiten 
Uiteraard stoppen we niet met de cursussen die bewezen succesvol zijn, en waarvoor al meer dan 100 cursisten zich gemeld hebben 
(talen, yoga, schilderen).  Er zijn inmiddels bijna 20 docenten bereid gevonden hun cursussen voort te zetten. Ook nieuwe docenten 
hebben zich gemeld voor kortdurende cursussen. 
 
Daarnaast zullen er workshops en lezingen georganiseerd worden. Succesnummers als bloemschikken en sushi maken willen we 
komend jaar opnieuw aanbieden. Er is contact gelegd met de stichting Welzijn Teylingen en het Welzijnskompas. Zij willen graag 
lezingen verzorgen, die betrekking hebben op hun werkveld.  
Verder hebben we diverse mensen bereid gevonden om een lezing of een workshop te verzorgen over o.a. het enneagram, de 
tweedeling in de samenleving, systemisch werken, familie-opstellingen, filosofische thema’s. We willen daarvoor ook de weekenden 
inzetten. Deze kunnen bijvoorbeeld goed gebruikt worden voor vrienden- of vriendinnenuitjes. Denk aan een workshop bier maken, 
voorafgegaan door een lunch en afgesloten met een drankje en een hapje.  
 
Met grote regelmaat lezen we in de krant over grote tentoonstellingen in onze nationale musea. Onze intentie is om lezingen te 
organiseren over deze tentoonstellingen, en deelnemers de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk in gezelschap van de spreker, de 
tentoonstelling te bezoeken.  
 
Ad 2: het organiseren van exposities 
Zowel vanuit de BIB als vanuit kunstenaarscollectief De School is het aanbod gedaan om exposities te organiseren. Wij zijn hierover 
in gesprek. We denken aan kortdurende exposities, wellicht gekoppeld aan het thema van een lezing, met veel publiciteit, gerichte 
uitnodigingen, een opening op vrijdagmiddag, borrel erbij, het weekend open, en dan weer afbreken. En dat een paar keer per jaar.  
De gedachte is om ook de tuin daarbij te betrekken. Zelfs in de winterperiode kan dat: denk aan het laten versieren van kerstbomen 
door kunstenaars of cursisten. Of een lichtexpositie. Dit kan ook mooi aansluiten bij de renovatie van het Van Nispenpark.  
 
Ad 3: het organiseren van voorstellingen (theater en muziek) 
De tien theatervoorstellingen zijn inmiddels geboekt. Jazzclub Perdido zal zijn gebruikelijke programma in het cultureel centrum 
voortzetten. De planning hiervoor is gereed. 
 
Om het toneel intensiever te gebruiken in het komende jaar, gaan we met diverse partijen in overleg om te kijken of men 
geïnteresseerd is in het gebruiken van het toneel. Denk daarbij aan de basisscholen (musicals e.d.), toneelverenigingen, 
muziekverenigingen, etc.  
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Ook is inmiddels contact gelegd met de basisscholen over het voortzetten van het scholenprogramma (theater voor schoolklassen). 
Hoewel er enthousiast is gereageerd, vergen nieuwe omstandigheden meer inzet en eigen coördinatie van de scholen dan zij 
gewend waren.  
 
Het verkrijgen van toegangskaarten moet gemoderniseerd worden, ook om nieuwe doelgroepen het makkelijk te maken ons 
theater te bezoeken. De toegangskaarten zullen dan ook via de website verkrijgbaar zijn, onmiddellijk af te rekenen met Ideal. Ook 
zullen de kaarten verkrijgbaar zijn aan de kassa van de Kulturele Raad.  
 
Ad 4: verhuur van accommodatie 
Inmiddels is er een veelbelovend onderhandelingsproces gaande met de Evangelische Gemeente, die hun zondagsdiensten graag in 
de Kulturele Raad willen organiseren. Ook willen zij permanent 1 lokaal huren voor andere activiteiten. De 
kindertheatervoorstellingen op zondag kunnen gewoon doorgaan.  
Kinderopvang de Theepot huurt al enkele jaren twee lokalen in het gebouw. Vooralsnog zetten wij dit voort. We willen graag dat 
ook zij gebruik maken van de mogelijkheden die het gebouw biedt (bijvoorbeeld de aula voor voorstellingen met hun kinderen).  
Daarnaast zijn we in gesprek met de Harmonie Taal en Cultuur, over de huur van een aantal lokalen gedurende 3 dagen per week.  
 
Veel Hillegommers hebben hun lagere schooltijd doorgebracht op de Joannesschool. De eerste aanvraag voor het gebruik van een 
lokaal voor het organiseren van een reünie is binnen. Dit willen we graag faciliteren.  
 
De horeca-ruimte heeft een hoog amateur-gehalte. Bij toename van het gebruik van het pand willen we kijken of een horeca-
ondernemer geïnteresseerd is in het uitbaten hiervan. Bij voorkeur met een sociale invalshoek, dus bijvoorbeeld met mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijk vergt dit extra investeringen. 
 
Doelgroepen 

We gaan, naast onze trouwe bezoekers en cursisten, specifiek aandacht besteden aan de volgende doelgroepen: 

 nieuwe inwoners 

 Poolse Hillegommers 

 Seniore inwoners 

 Hillegommers van buitenlandse origine. 
 
Hillegom bouwt. Mooie wijken met ook nieuwe inwoners, van buiten. Wij willen deze nieuwe Hillegommers graag bereiken. Ze laten 
zien dat er op het gebied van kunst, cultuur en educatie ook mooie dingen gebeuren in deze gemeente. En om te ontdekken waar zij 
behoefte aan hebben. Denk aan een “meet and greet” voor de nieuwelingen onderling, met de lokale verenigingen, het 
gemeentebestuur, de scholen.  
 
In samenwerking met de gemeente/Informatiepunt Polen willen we kijken of we een aanbod kunnen ontwikkelen voor Poolse 
inwoners. Denk aan talencursussen, maar ook Poolse muziek- en theateroptredens, of Poolse kunstenaars de gelegenheid bieden 
hun werk te tonen.  
 
Seniore Hillegommers zien wij in de Kulturele Raad al verschijnen als vrijwilliger en als bezoeker van de theatervoorstellingen. Maar 
er kan nog wel meer gedaan worden om goed oud te worden in Hillegom. De behoefte aan specifieke activiteiten voor vitale 
ouderen willen we verder onderzoeken. Dit doen we door in gesprek te gaan met onze docenten, het Welzijnskompas, de KBO en de 
lokale zorginstellingen.  
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In Hillegom wonen inmiddels de nodige mensen van buitenlandse origine. We hebben contact met de Harmonie Taal en Cultuur 
over de verhuur van lokalen, die deze organisatie wil gebruiken voor het geven van taal- en cultuurcursussen aan deze doelgroep.  

Synergie met andere organisaties 

Er is ons veel aan gelegen om de synergie op te zoeken met andere organisaties die actief zijn in Hillegom e.o. op het gebied van 
kunst en cultuur. De welzijnsorganisaties zijn al genoemd, evenals De School en BIB. Ook hebben we goede contacten gelegd met de 
volksuniversiteit Lisse en theater het Onderdak in Sassenheim. We willen nadrukkelijk niet in concurrentie gaan, maar vooral elkaars 
sterke kanten benutten en samen nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Daarvoor is ook de bibliotheek in beeld, waarmee een 
eerste veelbelovend overleg heeft plaatsgevonden.  
Verdere contacten die we willen leggen: Solution, de muziekschool, het Fioretti college, de balletschool, de verschillende 

winkeliersverenigingen, de Zonnebloem. 

Doorkijk naar komende jaren 
Hierboven hebt u veel kunnen lezen over de richting die wij op willen. Er leven vele ideeën over de komende jaren: 
• uitbreiding van het aantal theatervoorstellingen 
• toevoegen van filmvoorstellingen 
• uitbreiding van het aanbod culturele manifestaties en evenementen  
• een gevarieerder aanbod van theater, films en educatie, om ook andere doelgroepen te bereiken 
• het benutten van tuin en terras voor (sociale) horeca en activiteiten 
• het organiseren van bijeenkomsten voor nieuwe Hillegommers 
• het houden van reünies van klassen van de Joannesschool 
etc. 
 
We willen heel graag, om dit allemaal te realiseren, onze schouders eronder zetten, en in de komende jaren in samenwerking met 
diverse partijen in Hillegom, om synergie te creëren en samen het culturele hart van Hillegom leven in te blazen. Voor onze 
inwoners! 
 
Het bestuur van de Stichting CultuurBeleving Hillegom, 
Karin Peters, voorzitter 
Roland Wiersema, penningmeester 
Huub Kleinjans, secretaris 
Hans Lommerse, educatie 
Erwin Veenman, gebouw 
Frans de Hoog, PR en communicatie 


