Secr. Truus Waldmann-Provoost
Raadhuislaan 17
3951CH Maarn Tel: 0343-442074
e-mail: truus.waldmann@maarnwijzer.nl

Maarn, december 2017

Aan de leden.
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de vereniging Maarn
Wijzer op maandag 15 januari 2018 om 20.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Twee
Marken. Trompplein 5 Maarn.

Agenda:
1 : opening
2 : verslag van de Algemene ledenvergadering van 16 januari 2017
3 : kort jaarverslag 1 augustus 2016- 31 juli 2017
4 : verslag kascommissie
5 : financiële stukken en contributie
6 : benoeming kascommissie. Aftredend is Marjolein Copier. Lid is Henk Vos.
Het reserve lid Richard Piek zal zitting nemen in de kascommissie. Uit de vergadering zal
een nieuw reservelid worden benoemd.
7 : Benoembaar als bestuurslid: Barbara Pruijt en Marion Bodewes
8 : Beleidsplan 2018-2021
9: Multifunctionele Accommodatie (MFA)
10: Rondvraag en sluiting
Zowel de notulen van de ALV 2017 als het jaarverslag en het financiële overzicht 2016-2017
en het Beleidsplan 2018-2021 kunt u vinden op de website van Maarn Wijzer
www.maarnwijzer.nl .
U kunt de stukken ook opvragen bij het secretariaat.
Het verslag van de jaarvergadering 2018 zal op de website van Maarn Wijzer geplaatst
worden.
Na afloop van de vergadering is er tijd voor een gezellig samenzijn, waar u kunt
kennismaken met Barbara en Marion.
Met vriendelijke groet,
Truus Waldmann-Provoost, secretaris
BIJLAGEN
Verslag ALV januari 2017
Verslag bijeenkomst MFA (november 2017)
Document: Wat betekent Maarn Wijzer voor de bewoners van Maarn en Maarsbergen?
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Secretariaat Maarn Wijzer: Raadhuislaan 17, 3951 CH Maarn | www.maarnwijzer.nl | Facebook Maarn Wijzer
KvK nummer: 40478622 | Niet btw-plichtig | Al onze cursussen worden zonder btw geleverd

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2017
Aanwezig: Marion Copal, Anton en Hanneke Reitz, Marja de Gelder, Leny Schrijnemakers,
Max Bormans, Jeltje Bijleveld, Tine Dols-van Wingerden, Joke van der Sluijs-Keizer, Wim
Huinck, Ellen Postuma, Frans Kooymans, Ben de Langen, Henk van der Vorst, Agaath
Pescher, Joke Lubach, Netty Pater, Anne-Marie Blomesath, Bianca Kamphuis, Marie-Louise
Ritmeijer, Marjolein Copier, Truus Waldmann, Gera Hensbergen, Hans Koolstra.
Afwezig met kennisgeving: Henk Vos, Nel Moens, Berrie Rommers, Marrie Rodink, Eline
Kuijper, Wilma van Vliet
1: Opening
Gera Hensbergen opent om 20.00 uur de vergadering. Zij heet alle aanwezigen van harte
welkom en in het bijzonder de ereleden en Mees die een maatschappelijke stage volgt bij
Maarn Wijzer.
2: Verslag van de ALV van 18 januari 2016
Bij punt 4 en punt 10 in het verslag moet huishoudelijk reglement vervangen worden door
financieel beleid. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.
3: Het korte jaarverslag van september 2015 tot augustus 2016 is goedgekeurd
4: Verslag kascommissie.
Anton Reitz doet verslag namens de kascommissie die dit keer bestond uit Anton Reitz en
Marjolein Copier. De kascommissie bedankt de penningmeester voor de overzichtelijke wijze
waarop de penningmeester haar taak heeft uitgevoerd. De kascommissie adviseert de
vergadering decharge te verlenen aan het bestuur. Met applaus wordt decharge verleend.
Patricia Hidma de nieuwe penningmeester bedankt Max Bormans voor alle hulp waardoor
een en ander perfect is verlopen.
5: Financiële stukken en contributie.
De penningmeester deelt mee dat de contributie 5 euro blijft. De voorzitter legt uit dat er
geen actief ledenwervingsbeleid is, omdat het bestuur van mening is dat er met 300 leden
voldoende feeling is met de bewoners van Maarn en Maarsbergen. Frans Kooymans vroeg
zich af hoe het kan dat het aantal lesuren en het aantal cursisten gedaald is en er
desondanks een klein positief resultaat behaald is. Bianca Kamphuis legt namens de
werkgroep Varia uit dat dat komt doordat er beter begroot is, dat er kritischer gekeken is naar
het al of niet laten doorgaan van cursussen die niet kostendekkend zijn en dat er bij de
planning beter rekening is gehouden met de beschikbaarheid van onze eigen ruimte.
6: Benoeming kascommissie.
Anton Reitz is aftredend. Marjolein Copier is herbenoembaar. Marjolein Copier zal met het
vorig jaar gekozen lid Henk Vos de kascontroles op zich nemen. Richard Piek is als nieuw
reserve lid gekozen door de aanwezigen op de ALV.
Frans Kooymans heeft aangegeven dat hij indien nodig deze taak ook op zich wil nemen.
7: Bestuursverkiezing
Herbenoemd worden voor 3 jaar: Marja de Gelder, Nel Moens, Dineke Mastenbroek, Paul
van Noord en Eline Kuijper.

Patricia Hidma treedt toe in het bestuur.
Henk van der Vorst die al enige tijd meedraait als aspirant bestuurslid wil op dit moment niet
toetreden tot het bestuur. Hij blijft voorlopig aspirant bestuurslid.
8: Meerjarenbeleidsplan:
*Joke Lubach wijst op enkele tikfouten. Anne-Marie Blomesath zal het aanpassen en
opnieuw plaatsen op de website.
Joke Lubach wijst erop dat de ANBO niet meer bestaat maar tegenwoordig vereniging
Heuvelrug Senioren heet. Dit zal ook worden gecorrigeerd.
*Marjolein Copier vraagt naar externe contacten met andere cursusorganisaties op
provinciaal niveau. Die zijn er niet meer. Truus Waldmann geeft aan dat binnen de provincie
alleen het cursusproject in de gemeente Ronde Venen nog goed loopt.
* Pieter Hendriks vraagt zich af of we berusten in de vervallen subsidies. Gera Hensbergen
geeft aan dat er destijds veel energie gestoken is in het voorkomen van het wegvallen van
de subsidie. De strijd is gestreden.
* Marjolein Copier vertelt dat er in Valkenheide een leuk museum is. Een tip om daar als
Maarn Wijzer een rondleiding te organiseren. De werkgroep Talen, Muziek en Cultuur zal de
tip meenemen.
*Wat betekent het voor Maarn Wijzer als de Multifunctionele accommodatie (M.F.A.) waarin
ruimte moet zijn voor twee scholen en voor alle activiteiten die nu in De Twee Marken
georganiseerd worden, gerealiseerd wordt?
Dat de M.F.A. er gaat komen lijkt een gegeven. Hoe de M.F.A. gerealiseerd wordt, is nog
onduidelijk.
Gera Hensbergen deelt mee dat er zaterdag 28 januari in De Twee Marken een overleg is
met het Stichtingsbestuur, Maarn Wijzer en de Bibliotheek. Namens Maarn Wijzer zijn Gera
Hensbergen, Truus Waldmann en Ben de Langen aanwezig.
Uitgangspunten voor het bestuur zijn de realisatie van een atelier, voldoende ruimte voor al
onze activiteiten, continuïteit voor al onze cursussen en betaalbare zaalhuur. Er wordt
gedacht aan bijvoorbeeld het atelier per uur huren.
Ben de Langen, Gera Hensbergen en Truus Waldmann zullen intern contact hebben over de
eisen waaraan een nieuw atelier moet voldoen. Pieter Hendriks vraagt zich af wat er gaat
gebeuren met alle materialen die we hebben.
Truus Waldmann zegt toe dat alle ontwikkelingen rond De Twee Marken steeds
gecommuniceerd zullen worden via Facebook, onze digitale nieuwsbrief en via privé mail
aan degenen die op de ALV aanwezig waren.
Leny Schrijnemakers weet dat er in Wijk bij Duurstede een M.F.A. gerealiseerd is. Een tip om
daar een te gaan kijken. Ben de Langen geeft dezelfde tip maar dan voor Zeist.
9: Rondvraag
Pieter Hendriks doet een dringend beroep op alle aanwezigen om op zoek te gaan naar
nieuwe bestuursleden. De werkgroep Talen, Muziek en Cultuur is heel erg klein.
Gera Hensbergen zegt dat er ook voor het dagelijks bestuur nieuwe mensen nodig zijn.
Gera sluit de vergadering om 21.00 uur en nodigt alle aanwezigen uit voor een gezellig
samen zijn.
Marion Copal, januari 2017

Verslag bijeenkomst MFA november 2017
Aanwezig: Bertjan Sneller, Lex Halsema, Tijn Dries, Sandra de Bie, Renee van de Bieb,
Michiel van der Schaaf ( vaste huurder Toeristen Bureau) en Truus Waldmann (verslag).
Doel: Bijpraten over de ontwikkeling wat betreft de MFA.
Bertjan geeft inzicht wat betreft de financiële toestand van het Dorpshuis.
De hypotheeklasten van € 75.000 per jaar kunnen nog 2 jaar worden betaald. Daarna volgt
faillissement (overname gemeente).
Het dagelijks Bestuur van De Twee Marken blijft zich inzetten voor een MFA met een Sociaal
Cultureel Centrum voor de bewoners van Maarn en Maarsbergen, zolang tot de verbouwing
van het Dorpshuis in een MFA is gerealiseerd.
December 2017 wordt het voorstel voor de verbouwing van het Dorpshuis in een MFA in de
gemeenteraad aangeboden. Eind januari/februari wordt het voorstel behandeld en na
goedkeuring gaat men verder praten over de procedure die gevolgd moet worden tijdens de
verbouw van het Dorpshuis.
Bertjan Sneller gaat er van uit dat half 2019 met het sloopwerk wordt begonnen. Het bestuur
gaat zich beraden over de voorzieningen die er tijdelijk moeten komen tijdens de
verbouwing. De 3 zalen van het gymlokaal blijven, maar daarnaast moeten er een
ontmoetingsgelegenheid met keuken komen voor Sandra en zalen voor de Bibliotheek en
Maarn Wijzer. De oplossing ligt in containers of bouwketen. Dit kan pas besloten worden
wanneer de architect met een plan komt.
De gymzaal wordt komend jaar gemoderniseerd met o.a. zonnepanelen. Over de
zonnepanelen is het bestuur reeds in gesprek.

Wat betekent Maarn Wijzer voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen?
Maarn Wijzer is een vereniging met als doel het zonder winstoogmerk organiseren van
activiteiten op sociaal, cultureel en educatief gebied voor inwoners in en om Maarn en
Maarsbergen.
We zijn een vereniging en hebben 300 leden. Deze leden vergaderen eens per jaar in januari
over de samenstelling van het bestuur, de financiële verantwoording en het beleid. De
dagelijkse leiding is in handen van het bestuur. Daar zitten momenteel 21 mensen in. Die
vergaderen circa vijf keer per jaar. Binnen het bestuur kennen we dan nog een Dagelijks
Bestuur, dat de dagelijkse zaken regelt. Cursussen worden georganiseerd door de
begeleiders. Dat zijn op een enkele uitzondering na bestuursleden. Alle bestuursleden
werken vrijwillig.
Historie
1974
1975
1980

Start eerste cursusbijeenkomsten Maarn Maarsbergen
Subsidie van de gemeente Maarn, 4.725 gulden
Notariële akte opgesteld door notaris D.C. Hoevers:
de vereniging draagt de naam Maarn Wijzer
1984
23 cursussen. Aantal cursisten: 406. Leden: 63
1984
Eigen atelier in Dorpshuis De Twee Marken. Subsidie, 9.500 gulden
De subsidie is door gemeente Maarn ieder jaar bijgesteld ten behoeve van de huurkosten.
De subsidie is tot 2005 opgelopen tot Fl. 23 000.
Na de herindeling in 2006 heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug besloten de
subsidie voor de vereniging Maarn Wijzer in 6 jaar af te bouwen tot € 0.00.
Maarn Wijzer heeft het beleid daaraan aangepast en hanteert vanaf die tijd een cursusprijs
gebaseerd op de bestaande huurovereenkomst met Dorpshuis De Twee Marken.
De afgelopen jaren werkt MW steeds vaker samen met andere lokale organisaties.
Enerzijds om het aanbod van cursussen voor een brede doelgroep te vergroten en
toegankelijk te maken. Anderzijds om elkaar te versterken in het diverse en waar mogelijk
afgestemde aanbod.
Maarn Wijzer - Cijfers 2015 - 2016
Aantal cursisten
: 800
Aantal cursussen
: 66
Aantal lesuren
: 13626
Aantal leden
: 300
Cursusopbrengsten
: € 56.067
Docentenvergoeding
: € 25.131
Huur
: € 20.486
Overige cursuskosten
: € 7.618
Overige kosten
: € 1.837
Gebruik lokalen 2015 – 2016
Atelier
: 25 lessen verdeeld over 25 weken.
Ieder week alle dagen 3 dagdelen van 2 lesuren
Maarn Wijzerlokaal
: Spaanse les, cursussen welzijn, leeskringen enz.
Gymzaal
: Gehele jaar lessen:
Trim Fit-heren, Trim Fit-dames, volleybal enz.
Zalen van beheerder
: Yoga, Tai Chi, Muziek op schoot, Dansen voor 50+.
Kosten huur totaal

: Atelier: € 10.984 Sporthal: € 4.634

Beheerder: € 4.868

