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Bestuur en organisatie 
 

Het bestuur bestaat uit tenminste één en ten hoogste vijf meerderjarige personen of 
rechtspersonen. Minimaal één bestuurder van de stichting dienst tevens een bestuurder van de 
stichting Evertshuis of een aan deze laatstgenoemde stichting gelieerd persoon te zijn. 

In 2013 hebben bestuur van stichting vrienden van het Evertshuis en bestuur van Stichting 
Evertshuis verschillende keren overlegd over de toekomst. Naar aanleiding van deze overleggen 
is gezamenlijk besloten om de bestuursfuncties van stichting vrienden van het Evertshuis te 
laten vervullen door bestuursleden van stichting Evertshuis 

Het bestuur bestond eind 2014 uit: 

De heer R.H.T.M Overes (voorzitter) 

De heer C.J.M. de Horde (penningmeester) 

De overige bestuursleden van stichting Evertshuis zijn als algemeen bestuurslid aan de stichting 
verbonden. 

De stichting heeft geen personeel en het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. 

 

Activiteiten 
 

In 2014 heeft opnieuw het evenement “Evertshuis bruist” plaatsgevonden. Evenals voorgaande 
jaren werd door vrijwilligers van met name Lions Bodegraven een kaasfondue georganiseerd. 
Ook dit jaar werd een kunstveiling aan de avond toegevoegd. Bodegraafse kunstenaars hebben 
kunstwerken beschikbaar gesteld die door een veilingmeester werden geveild. 

De opbrengst van het evenement bedroeg in 2014  € 2307. 

Als besteding van haar gelden wil de Stichting "Vrienden van het Evertshuis" dit jaar het 
Evertshuis financieel ondersteunen bij de professionalisering van de geluid- en beeldinstallatie in 
de theaterzaal. De laatste jaren worden er toenemende mate film- en opera-avonden 
geprogrammeerd en gaat de geluids- en beeldkwaliteit een steeds belangrijkere rol spelen. 

 Het bestuur is in 2014 6 maal bijeen geweest. 
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Beleidsplan 
Steviger draagvlak voor het Evertshuis in Bodegraven 

 

Inleiding 
 

Het is een begrip in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk: het Evertshuis. Het gecombineerde 
dorpshuis en cultureel centrum, gevestigd in een historisch pand midden in Bodegraven, heeft 
jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. Komende jaren zal dit aantal toenemen daar het gebouw 
(eigendom van de gemeente) drastische verbouwd /vernieuwd is. Op 5 juli 2014 is het nieuwe 
gebouw, genaamd Bij Everts, officieel geopend. Vanaf dit  moment zijn ook de bibliotheek en het 
klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Bodegraven Reeuwijk gevestigd in het Evertshuis. 

 

De verbouwing biedt vele kansen en de Stichting Evertshuis, die het dorpshuis en het cultureel 
centrum exploiteert, heeft deze met beide handen aangegrepen. Het prachtige gebouw maakt 
een nieuwe start mogelijk. Het Evertshuis staat open voor nieuwe doelgroepen. 

 

De Stichting Vrienden van het Evertshuis wordt het kanaal bij uitstek om te zorgen voor 
draagvlak voor alle activiteiten in het gebouw. Draagvlak voor de bevolking, die 'vriend'  kunnen 
worden en zich zo verbonden voelen met de organisatie. En ook financieel draagvlak, want de 
tijden zijn minder zeker geworden voor elke instelling die subsidie ontvangt. 

 

2014 was niet alleen het jaar van vernieuwing van het Evertshuis, maar ook van de Vrienden. 
Draagvlak is belangrijker dan ooit. 

 

Geschiedenis, activiteiten en doorstart 
 

De Vrienden zijn in 2010 opgericht om financiële middelen te verschaffen ten gunste van 
Stichting Evertshuis en promotie van het Evertshuis, opdat het maatschappelijke en culturele 
draagvlak van het Evertshuis onder de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
verbreed en versterkt wordt. 

De Stichting kreeg een onafhankelijk bestuur, waarin een afgevaardigde vanuit het Evertshuis 
zitting had. De Stichting heeft 134 inwoners van Bodegraven-Reeuwijk ' vriend'  weten te 
maken. Vrienden zijn mensen die vrijwilligerswerk doen voor het Evertshuis, of mensen die 
jaarlijks € 27,50 doneren en in ruil daarvoor onder andere korting krijgen op voorstellingen. Ook 
heeft de Stichting aan fondsenwerving gedaan, onder meer met een jaarlijkse kaasfondue. De 
opbrengsten worden aangewend voor de aankleding van het nieuwe gebouw. 
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Na ruim drie jaar Vrienden hebben de besturen van beide stichtingen de opzet geëvalueerd. 
Conclusie: eigenlijk zouden Vrienden en het Evertshuis veel meer moeten samenwerken. Dan is 
er meer mogelijk, en bovendien is het verwerven van draagvlak tegenwoordig meer dan een 
activiteit die je er even bij doet. Het moet een integraal onderdeel zijn van het bestuurswerk van 
het Evertshuis. 

 

Dat in combinatie met het feit dat enkele bestuurders van de Vrienden aangaven te willen 
worden opgevolgd, heeft beide besturen doen besluiten om samen verder te gaan. De Stichting 
Vrienden blijft bestaan, maar vormt qua bestuur een personele unie met de Stichting Het 
Evertshuis. 

 

De aparte Stichting Vrienden blijft nodig om geldstromen te scheiden. Het geld dat Vrienden 
inzamelen, is bedoeld voor extra activiteiten of extra aankleding van het Evertshuis. Zo wordt 
nog duidelijker welke gelden afkomstig zijn van vrijwillige bijdragen. Deze gelden worden 
uitsluitend besteed aan culturele of educatieve activiteiten, of aan het vervullen van de 
dorpshuisfunctie. Het geld kan zeker niet worden aangewend om commerciële activiteiten te 
beginnen of te ondersteunen. 

 

De Stichting Vrienden wordt het vehikel bij uitstek dat sponsorgelden en vrijwillige bijdragen 
probeert in te zamelen. Daarnaast blijft het creëren van maatschappelijk lokaal draagvlak een 
hoofdtaak. 

 

Draagvlak 
 

In haar nieuwe vorm willen de Vrienden het goede van de oude opzet behouden, maar daar 
zeker ook zaken aan toevoegen. 

 

Prioriteit heeft de verbreding van het draagvlak voor het Evertshuis. Het dorpshuis annex 
cultureel centrum is eind jaren tachtig opgericht. De vele gebruikers en bezoekers van het eerste 
uur zijn nog steeds bekende gasten, maar de jonge 'aanwas'  is onvoldoende. Ofwel: de 
leeftijdscategorie 45 - 65 is goed vertegenwoordigd, maar om meer mensen uit de categorie van 
25 tot 45 te binden, is een extra inspanning nodig. 

 

De Vrienden hebben drie hoofdassen benoemd om het draagvlak te vergroten. Ten eerste een 
betere samenwerking met de scholen - in Bodegraven- Reeuwijk zijn dat alleen lagere scholen. 
Via het project Bravo! (door het Evertshuis georganiseerde buitenschoolse activiteiten) zijn er al 
goede contacten, maar het gevoel bestaat dat er meer mogelijk is. Gerichte bezoeken aan 
directies en ouderraden van scholen moeten leiden tot een beter inzicht in de wensen en het ' 
sonderen'  van ideeën. Dat kan leiden tot voorstellingen, cursussen, themaweken, al dan niet 
samen met de bibliotheek. Als 'bijvangst' zijn er de ouders van de kinderen, die doorgaans in de 
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eerder genoemde leeftijdscategorie vallen. Zij komen via hun kinderen in contact met het 
Evertshuis. 

 

Tweede as is het verenigingsleven. Het Evertshuis heeft van oudsher contact met culturele 
verenigingen; dat moet breder. Vooral bij sportverenigingen wil het Evertshuis meer in beeld zijn 
als partner voor cursussen, bijeenkomsten, het organiseren van avonden met vedetten uit de 
sportwereld, et cetera. Dit kan een publiek opleveren dat weinig overlap heeft met het huidige 
publiek. 

 

Ten derde het bedrijfsleven. Het Evertshuis kampte jarenlang met een gedateerde en zelfs 
vervallen inrichting. Het werd steeds moeilijker om commerciële partijen over te halen een zaal 
te laten huren. Na de renovatie moet dat wel mogelijk zijn. Gerichte bezoeken aan de beslissers 
in het plaatselijke ondernemersleven en hun organisaties moeten ertoe leiden dat bedrijven voor 
hun vergaderingen, evenementen, congressen en feesten het Evertshuis bovenaan de lijst 
hebben staan. Daarbij willen we niet alleen laten horen wat we te bieden hebben, maar graag 
ook luisteren naar wat de wensen zijn.  

 

Sponsoring 
 

Vrijwillige bijdragen aan het Evertshuis gaan allemaal via de Stichting Vrienden lopen. Een 
betere 'begeleiding'  (sturen van bedankjes e.d.) wordt standaard. 

 

Bedrijven zijn nu al geregeld sponsor. De Vrienden gaan voorstellen ontwikkelen waarbij er meer 
mogelijk is dan alleen geld storten. Te denken valt aan korting op zaalhuur, op organisatie van 
evenementen en dergelijke. Met een concreet 'voor wat, hoort wat'  denkt de Stichting meer 
ondernemers te interesseren en hogere bedragen te incasseren. 

 

Bijdragen van particulieren komen nu in de vorm van het lidmaatschapsgeld van de Vrienden. 
Daarbij is het probleem dat de bijdrage voor de een te veel is, waardoor potentiële vrienden zich 
niet melden. Een ander zou misschien juist bereid zijn veel meer te geven, maar is daar nooit 
toe uitgenodigd. 

 

In de komende jaren wordt er gewerkt op twee fronten. Wie Vriend is of wordt, moet daar meer 
voor terugkrijgen. Te denken valt aan exclusieve voorstellingen, 'meet & greet',  inspraak bij 
bijvoorbeeld filmvoorstellingen, extra consumpties bij voorstellingen en dergelijke. Zo wordt de 
bijdrage voor een grotere groep een logische 'investering'. 
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Ten tweede proberen de Vrienden inwoners van Bodegraven- Reeuwijk te verleiden tot grotere 
bijdragen. Grotere culturele instellingen doen dat al langer. En kon het Evertshuis niet ooit 
opgericht worden na een zeer fors legaat van notaris Everts? Eigenlijk dus een oude traditie, die 
in ere moet worden hersteld. In de negentiende en een groot deel van de vorige eeuw was het 
gebruikelijk dat beter bemiddelde burgers het culturele leven in hun dorp of stad in stand 
hielden met vrijwillige bijdragen. Het is nationaal beleid om dat terug te laten keren. Daar is een 
fiscaal instrument voor ontwikkeld: de zogeheten Geefwet. Die maakt het mogelijk om fiscaal 
zeer gunstig schenkingen te doen. De Stichting Vrienden wil in 2014 de Geefwet uitwerken voor 
het Evertshuis en vervolgens mogelijke geïnteresseerden benaderen.  

Financieel 
 

Balans 
 

Activa              €  Passiva                                       € 

Vlottende activa   12.418  Algemene reserve   2.236 

Vorderingen    1.687  Kortlopende schulden  11.869 

     14.105      14.105 

Staat van Baten en Lasten 
 

Baten 

 Ontvangen donaties   €  2.628 

 Opbrengst Evertshuis Bruist 2014 €  2.307 

 Rentebaten    €       89 

        €  5.023 

Lasten 

 Organisatiekosten     € 134      

        _______ 

Resultaat voor donatie     €  4.890 

Donatie Evertshuis      € 8.678 

Resultaat na donatie     €  3.788-/- 
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Toekenningen aan Stichting Evertshuis: 

Theatergordijnen        € 7.500 
Expositiemateriaal tbv EXPO commissie     € 3.142 
Financiële ondersteuning professionalisering beeld&geluid theaterzaal € 8.678 

Historisch overzicht Resultaat uitkering Evertshuis 

 
   Resultaat Uitkering Vermogen 

2010   € 1.019   

2011   € 7.493  € 7.500 

2012   € 2.826 

2013   € 5.328  € 3.142 

2014   € 4.890  € 8.678 

Cumulatief  € 21.556 € 19.320 € 2.236 

 

De Stichting Vrienden van het Evertshuis voldoet hiermee, als ANBI Instelling, aan de geldende 
90% uitkeringseis. 

 

Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten 
 

Per ultimo 2014 zijn er 305 (2013: 324) vrienden/sympathisanten geregistreerd waarvan er 80 
(2013: 105) een financiële bijdrage hebben gedaan. 30 (2013: 30) vrienden doen een bijdrage in 
de vorm van vrijwilligerswerk voor Het Evertshuis. 

Als besteding van haar gelden wil de Stichting "Vrienden van het Evertshuis" dit jaar het 
Evertshuis financieel ondersteunen bij de professionalisering van de geluid- en beeldinstallatie in 
de theaterzaal. De laatste jaren worden er toenemende mate film- en opera-avonden 
geprogrammeerd en gaat de geluids- en beeldkwaliteit een steeds belangrijkere rol spelen. 

 


