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Woord vooraf 
Graag blikken we terug op een bijzonder jaar. 2015 was het eerste volledige jaar in het 

gerenoveerde gebouw. Het jaar ook waarin we eindelijk het langverwachte Grand Café 

kregen, met dank aan onze partnerstichting Bij Everts. 

En natuurlijk het jaar waarin we allerlei prachtige activiteiten en voorstellingen hebben 

neergezet, en plannen gemaakt voor de toekomst. In dit verslag geven we u daarvan een 

overzicht. 

Bestuur en directie Stichting Evertshuis 

 

29 juni 2016 

 

 

In het Evertshuis 

klopt het culturele 

hart van 

Bodegraven-

Reeuwijk 
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Stichting Evertshuis 
Het Evertshuis is al jaren een begrip in Bodegraven. Het pand is in 1970 aangekocht door de 

gemeente. Pas toen in de jaren tachtig een legaat beschikbaar kwam van notaris Everts, 

kon een lang bestaande wens om een cultureel centrum annex dorpshuis te realiseren in 

vervulling gaan. Het Evertshuis werd in 1989 geopend. In 2013/2014 is het pand geheel 

verbouwd en gerenoveerd.  

Het Evertshuis is een ‘dorpshuis’ en staat voor veel inwoners uit Bodegraven synoniem 

voor een cultureel centrum. Jaarlijks worden er theater- en jeugdvoorstellingen, bezoeken 

aan musea en exposities, filmvoorstellen, exposities in eigen huis en andere programma’s 

of projecten georganiseerd. Voorts biedt het Evertshuis een plek voor maatschappelijke 

organisaties. 

Met ingang van 2014 is het ‘oude’ Evertshuis gesplitst in twee stichtingen; Stichting 

Evertshuis en Stichting Bij Everts. De laatste stichting is verantwoordelijk voor het beheer 

en de exploitatie van het pand. Stichting Evertshuis verzorgt de organisatie van culturele en 

educatieve activiteiten en verzorgt de niet-commerciële verhuur van het ‘dorpshuis’ aan 

plaatselijke verenigingen en stichtingen. Het pand biedt onderdak aan Stichting Evertshuis 

maar ook aan andere gebruikers zoals de Bibliotheek de Groene Venen en het Klant 

Contact Centrum van gemeente Bodegraven-Reeuwijk.  

Doelstelling Stichting Evertshuis 

Op 23 december 1993 is Stichting Evertshuis opgericht. De statutaire doelstelling is als 

volgt: 

 

In de dagelijkse praktijk richt het Evertshuis zich vooral op sociaal-culturele en culturele 

activiteiten. Recreatieve en sportieve activiteiten worden binnen het project Bravo! in 

samenwerking met andere organisaties georganiseerd. 

Doel 

 “De stichting heeft ten doel: het bevorderen van een zo breed mogelijke variatie van 

sociaal-culturele, recreatieve, sportieve, educatieve, culturele en commerciële 

activiteiten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.” 
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Bestuur 

Op 31 december 2015 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

• De heer R.H.T.M. Overes 

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

In 2016 is het bestuur uitgebreid en bestaat inmiddels uit vijf vrijwilligers die zich 

gezamenlijk inzetten voor het Evertshuis als een cultureel centrum met programma’s die 

een plek in de samenleving verdient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Willem van Essel  Rob Overes (vz) Cor de Horde (pm) 

 

Volkert Batelaan 

 

Cor de Raadt Willem van Essel 
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Directeur 

Per 1 juni 2015 is Leo Hörnig gestart als interim directeur. Per 1 januari 2016 heeft hij een 

vaste aanstelling als directeur gekregen. Leo geeft operationeel leiding aan de stichting en 

heeft het toekomstbestendig zijn van het Evertshuis in zijn portefeuille.  

 

 

 

 

 

 

 

Ambities 

Het Evertshuis is de huiskamer en het podium van Bodegraven-Reeuwijk. Vanuit haar 

thuishaven in Bodegraven organiseert de stichting voorstellingen, bereidt ze activiteiten 

voor, verzorgt ze de lokalen voor het muziekonderwijs, begeleidt ze amateurverenigingen, 

zoekt ze actief samenwerking met andere verenigingen en scholen en biedt ze 

amateurclubs een schitterend podium in de eigen gemeente. Via de partnerstichting Bij 

Everts zijn kleinere zalen en ook de grote theaterzaal beschikbaar voor commerciële 

partijen. Maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen er terecht voor 

vergaderingen en activiteiten. 

 

Missie 

Het Evertshuis beoogt het beleven van kunstzinnige, culturele en sociaal-culturele 

evenementen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te bevorderen. Het maken en 

beleven van kunst en cultuur ontroert, verrast en ontwikkelt talent. 

 

Leo Hörnig 
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Beleidsaccenten 

Zoals kwaliteitsboekhandels alleen nog overlevingskansen hebben als zij met behulp van 

lezingen, internet en sociale media een ‘community’ opbouwen van trouwe bezoekers, zo 

zal Stichting Evertshuis de komende jaren op allerlei manieren de relatie met nieuwe 

bezoekers moeten zoeken en de relatie met bestaande bezoekers moeten verstevigen, 

zonder daarbij haar maatschappelijk relevante doelen uit het oog te verliezen. In 2015 en 

de daarop volgende jaren wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

Doelstelling en rollen 

Stichting Evertshuis heeft tot doel:  het bevorderen van cultuur in de ruimste zin van het 

woord ten behoeve van de inwoners van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast 

faciliteert zij de ‘dorpshuisfunctie’ binnen de gemeente. Overigens betekent dit niet dat de 

activiteiten van Stichting Evertshuis zich uitsluitend zouden beperken tot de locatie Bij 

Everts in Bodegraven. De ‘dorpshuisfunctie’ raakt alle kernen van de gemeente, dus ook 

Waarder, Nieuwerbrug, Reeuwijk, Tempel, et cetera. 

 

Visie 

Het Evertshuis is een professionele organisatie die vrijwilligers inschakelt dan wel 

faciliteert bij de organisatie van activiteiten op gebied van kunst en cultuur. Het 

Evertshuis organiseert een brede mix aan activiteiten waarin voor alle leeftijden en 

doelgroepen interessante activiteiten zijn opgenomen. De activiteiten hoeven niet door 

het Evertshuis zelf te worden georganiseerd; er worden ook activiteiten van derden 

gefaciliteerd of gecoördineerd. 

Het Evertshuis is een plek waar je een avond uit kunt gaan: waar je even uit de waan van 

de dag wordt gehaald. Het Evertshuis is ook een plek waar je je thuis voelt en je vanuit 

een veilig thuisgevoel nieuwe dingen leert, bestaande sociale contacten aanhaalt en 

nieuwe sociale contacten opdoet.  

Het Evertshuis wil een partner zijn in de kunstzinnige en sociaal-culturele projecten in de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Een platform waar kennis en ervaring voorradig is. Dit 

houdt in dat de organisatie bestaat uit medewerkers die open en sociaal vaardig zijn en 

graag kennisdelen. 
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De Stichting tracht haar doel te bereiken door: 

 Het voor een mix aan doelgroepen en 

 op een professionele en kostendekkende manier m.b.v. subsidies en incidentele 

gelden (doen) organiseren van 

 een divers aanbod aan (sociaal) culturele en educatieve evenementen en 

activiteiten. 

De Stichting vervult zowel de rol van ‘activiteitenmakelaar’ als die van ‘producent’. Als 

activiteitenmakelaar biedt Stichting Evertshuis de inwoners van Bodegraven-Reeuwijk niet 

alleen een platform, maar ook kennis en ervaring, relaties en logistieke faciliteiten voor de 

organisatie van (sociaal) culturele en educatieve activiteiten. In de rol van producent 

organiseert Stichting Evertshuis theatervoorstellingen, et cetera afgestemd op een brede 

variatie aan doelgroepen. 

Aanboren van nieuwe doelgroepen en vernieuwde programmering 

Op dit moment bereikt Stichting Evertshuis met haar programmering een (te) beperkte 

doelgroep. Stichting Evertshuis wil de komende jaren meer diversiteit in doelgroep 

realiseren. Meer dan ooit zal zij binnen haar mogelijkheden vraaggericht moeten opereren. 

Spreiding in doelgroepen impliceert niet alleen een spreiding in leeftijd, maar ook naar 

woonplaats (Bodegraven, Reeuwijk en de andere kernen), etniciteit, sociaal milieu, et 

cetera. 

Sfeerverbetering 

Met de verbouwing van het Evertshuis is beoogd een ‘huiskamer’ te creëren. De huiskamer 

impliceert een meer ‘open’ en, naar verwachting, toegankelijker omgeving. De 

gezamenlijke uitdaging van Stichting Evertshuis en Bij Everts is het creëren van een sfeer 

die het publiek langer (zowel voor als na afloop van de voorstelling) bindt aan het pand. De 

nieuwe setting veroorzaakt een belangrijk accent op de persoonlijke benadering van 

bezoekers en initiatieven ter verbetering van de sfeer van het pand. 

Samenwerking 

Samenwerking is de kern van het beleid van Stichting Evertshuis de komende jaren. Alleen 

door samenwerking met andere lokale of regionale maatschappelijke, culturele of 

commerciële partijen kan Stichting Evertshuis haar lokale verankering versterken. Stichting 

Evertshuis kan door samenwerking nieuwe doelgroepen aanboren en maximaal bijdragen 
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aan de ‘participatiemaatschappij’. En natuurlijk wordt door samenwerking kwaliteit en 

efficiency in de dienstverlening bevorderd.  

Vrijwilligers 

Vrijwilligerswerk krijgt een steeds belangrijker plek in de samenleving. Stichting Evertshuis 

maakt het vrijwilligerswerk als een van haar speerpunten van beleid voor de komende 

jaren. Meer dan ooit wil Stichting Evertshuis vrijwilligers uit alle maatschappelijke 

geledingen en uit alle kernen actiever bij de facetten van het werk betrekken. Immers, zij 

zijn de belangrijkste ambassadeurs waarmee Stichting Evertshuis haar doelstellingen kan 

realiseren. In 2015 initieerde Stichting Evertshuis de oprichting van een 

vrijwilligersplatform die deze abstracte voornemens meer vorm en inhoud kan geven. 

 

  Een deel van de vrijwilligers in de grote theaterzaal van het Evertshuis 
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Activiteitenverslag 2015 

Theater 

Het theateraanbod is zo ingericht, dat een breed publiek wordt bereikt. In 2015 konden de 

inwoners van Bodegraven-Reeuwijk dankzij het Evertshuis grote namen verwelkomen, 

zoals Ronald Goedemondt, Cesar Zuiderwijk en Kees van Kooten. Het streven is dat de 

inkomsten uit kaartverkoop de directe kosten dekken, al is dat niet altijd mogelijk. Subsidie 

is nodig om alles te kunnen organiseren. 

Het afgelopen jaar organiseerde het Evertshuis 95 voorstellingen. Circa 7000 bezoekers 

werden begroet, zoals onderstaand diagram laat zien. De rode staaf geeft de prognose voor 

2016 weer.  

 

 

  

 

 

Voor de komende jaren is het doel om het aantal voorstellingen dat door het Evertshuis 

zelf wordt georganiseerd, op te voeren naar tegen de vijftig. Dit aantal is exclusief de 
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avonden waarop amateurgezelschappen de zaal huren. Met meer en een breder, nieuw 

aanbod, zoals disco, pubquiz en stand up comedians, worden nieuwe doelgroepen 

aangeboord. 

Film 

Sinds jaar en dag organiseert het Evertshuis filmvoorstellingen. Er zijn films voor kinderen 

en voor volwassenen. Eind 2015 is de filmclub opgericht. Deze vrijwilligers helpen mee met 

het samenstellen van het aanbod en de diversiteit van de films. De komende jaren wordt 

het aanbod van films aanmerkelijk verhoogd, onder andere met meer arthouse films. 
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Opera op het witte doek 

Nieuw in 2015 was de vertoning van operafilms. Uitvoeringen van een aantal bekende 

opera´s werden op het grote doek in de theaterzaal getoond. Door het grote succes van 

deze voorstellingen wordt het aantal operafilms in 2016 uitgebreid.  
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Kunstbus 

De werkgroep “Kunstbus Evertshuis” verzorgde acht verschillende culturele excursies, 

waarbij een museum of expositie in Nederland werd bezocht. De werkgroep bestaat uit vier 

vrijwilligers. Deze excursies met de kunstbus zijn zo geliefd dat zij over het algemeen snel 

zijn uitverkocht (er geldt een maximum van 50 deelnemers per excursie).  

 

 

 

 

 

Operabus 

Nieuw in 2015 was de operabus, een uitvloeisel van de kunstbus. Ook dit onderdeel wordt 

in 2016 verder uitgebreid. 
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Kunstcafé 

Een groep vrijwilligers verzorgde zesmaal een kleinschalige kunstcafé voorstelling. Deze 

voorstellingen trokken gemiddeld twintig bezoekers per avond.  

 

Exposities 

Muren, hal en verlichting van de publieksruimten van het Evertshuis bieden de kunst de 

gelegenheid om zich op zijn mooist te presenteren. Er is een groep vrijwilligers, de 

expocommissie, die de wisselende kunsttentoonstellingen organiseert. Zeven keer per jaar 

wordt de collectie vernieuwd. Bij de feestelijke opening van een nieuwe expositie zijn 

veelal de kunstenaars aanwezig.  

Het gemiddeld bezoek bedroeg circa 60 belangstellenden per vernissage. Door het jaar 

heen konden alle bezoekers van het Evertshuis kennis maken met diverse soorten kunst en 

genieten van deze doorlopende tentoonstellingen.  
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Popkoor Fabulous! 

Het koor met circa 70 dames oefent wekelijks in de grote theaterzaal onder leiding van de 

professionele dirigent Maurits Draijer. In 2015 zijn twee uitvoeringen gehouden, 

waaronder een zeer druk bezocht en sfeervol kerstconcert. 

 

 

Werkplaats 

In 1995 werd de Werkplaats in het Evertshuis ingericht: een plek voor Bodegravers voor het 

beoefenen van diverse vormen van beeldende kunst. In 2015 waren circa 80 inwoners 

actief in onder andere een beeldhouw-, schilder- en boetseergroep.  
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Bravo! 

Het Evertshuis organiseert een waaier aan activiteiten. Bekend is Bravo! Het doel van 

Bravo! is het bevorderen van de ontwikkeling van jeugdigen in de gemeente Bodegraven. 

Het geeft de jeugd meer kansen en het biedt de jeugd verrijking. Nevendoel is het 

bevorderen van de samenwerking tussen verschillende organisaties.  
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Voor de komende tijd is het doel om een bredere groep kinderen in contact te laten komen 

met Bravo! In samenwerking met SAM zoeken het Everthuis naar manieren om meer 

kinderen uit achterstandsgezinnen te binden. 

 

In 2015 is het aanbod verruimd door ook een Bravo!-programma voor ouderen op te 

zetten: Bravo!+Plus. 

Welkom! 

Naast eigen activiteiten wil het Evertshuis een lokaal of een podium bieden aan alle 

verenigingen en stichtingen in de gemeente. 

In de eerste plaats het Muziek Collectief Bodegraven (MCB), de voortzetting van de 

voormalige muziekschool. Ongeveer 80 leerlingen volgen wekelijks lessen van circa 15 

gediplomeerde docenten, van cello tot percussie. Voor het muziekonderwijs zijn er aparte 

lokalen. Sommige grote instrumenten worden door het Evertshuis ter beschikking gesteld.  

Daarnaast weten tal van organisaties het Evertshuis te vinden voor hun jaarlijkse 

eindvoorstelling. Dergelijke voorstellingen en bijeenkomsten, zoals afgelopen jaar van 

Flashback, Fryske Kryte, LTO, het Streekfestival et cetera trekken steevast volle zalen. 

Voor 2016 is het streven om meer verenigingen uit te nodigen de theaterzaal te gebruiken. 
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Financiële verantwoording 
 

Balans per 31 december 2015 (na verwerking van het verlies) 

 

 

Staat van Baten en Lasten  
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

 

Voor het Evertshuis is 2015 een overgangsjaar. Het eerste volle kalenderjaar in het 

vernieuwde gebouw. En vooral: in een nieuwe juridische en financiële situatie. 

De Stichting Evertshuis deelt het gebouw met onder meer de gemeente en de bibliotheek. 

Daarom zijn afspraken gemaakt over gebruik en kostenverdeling. Een tweede wijziging 

betreft de afsplitsing van de commerciële activiteiten in de Stichting bij Everts, waardoor 

ook met deze partij afspraken moesten worden gemaakt over kosten en gebruik. En ten 

derde was er vanuit de gemeente een wens om te bezuinigen, wat heeft geleid tot een 

aanzienlijke verlaging van de reguliere subsidie. 

Het bestuur is zich er al vanaf het begin van het kalenderjaar van bewust geweest dat de 

financiële uitgangspunten zeer uitdagend waren. Daarom is er altijd overleg gevoerd met 

de gemeente, die niet alleen medegebruiker van het pand is maar ook de voornaamste 

subsidiënt. Het bestuur heeft tijdens vrijwel elke reguliere maandelijkse interne 

vergadering uitgebreid stilgestaan bij de financiële situatie. 

Het negatieve resultaat over 2015 is uiteraard vervelend, maar gegeven de geschetste 

uitgangssituatie niet onbegrijpelijk. In een dergelijke situatie wordt pas in de praktijk 

duidelijk of afspraken met onze voornaamste partners – de gemeente en de Stichting bij 

Everts – gebaseerd zijn op de juiste uitgangspunten. Te denken valt aan urentoewijzing en 

subsidieverlaging. Enkele van deze afspraken hadden een voorlopig karakter. 

Het bijstellen van afspraken leidde tot een eenmalige boekhoudkundige last. Bovendien 

waren er eenmalige reorganisatielasten, waardoor de Stichting Evertshuis een grote 

eenmalige negatieve post had in 2015. 

Bij een vergelijking van de omzet tussen 2014 en 2015 valt verder op dat de omzet is 

gedaald. Dat is volledig toe te schrijven aan het feit dat vanaf september 2014 een deel van 

de activiteiten is afgesplitst in de Stichting bij Everts, en de daarmee samenhangende 

omzet dus in 2015 een vol jaar niet meer in de cijfers van de Stichting Evertshuis is te zien. 

Ondanks het negatieve resultaat heeft de stichting vertrouwen in de toekomst. 

Onderliggend zijn de signalen positief: er komen meer bezoekers en die besteden meer. 

Bovendien is er constructief overleg met de gemeente over het bijstellen van de eerdere 

afspraken. 


