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1. Inleiding
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren is eigenaar van en beheert
ontmoetingscentrum Den Domp, voert het beheer over Sporthal de Sprankel en is
mede-eigenaar van sporthal Beekdal dat verhuurd wordt aan Stichting Rebirth in
Haaren.
Den Domp is hét activiteiten- en ontmoetingscentrum vóór, dóór en van de bewoners
van Haaren, van jong tot oud. Wij faciliteren uiteenlopende activiteiten, cursussen en
evenementen en fungeren als thuishaven voor de K.B.O., Muziekvereniging St.
Gregorius, Gildes, Biljartclubs, Bridgeclubs etc.
Per week verwelkomen we gemiddeld zo’n 800 bezoekers. Alles mogelijk gemaakt
door de inzet van onze medewerkers en vele vrijwilligers.

Contactgegevens:
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren
Den Domp
Kerkstraat 26
5076 AW Haaren
Telefoon: (0411) 62 20 48
Mailadres: info@dendomp.nl
Website: www.dendomp.nl

2. Ontmoetingscentrum Den Domp
Het huidige Ontmoetingscentrum Den Domp is in 1976 verbouwd.
Het voorste gedeelte is de voormalige kleuterschool van Haaren waar met name de
oudere inwoners nog goede herinneringen aan bewaren
Bij notariële akte van 13 januari 1975 verleden door notaris Mr. A.J.Th.M. Gudde, is
de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren opgericht met als standplaats
Haaren. Nadien zijn de statuten diverse malen notarieel gewijzigd met als laatste
wijziging de akte van 31 december 1998 door De Hair en Marissen Notarissen te
Oisterwijk.
De stichting heeft ten doel:
a.
het beheer van gemeenschapsvoorzieningen voor activiteiten van plaatselijke
verenigingen, stichtingen en werkgroepen op maatschappelijk, sociaalcultureel, levensbeschouwelijk, recreatief en cultureel gebied.
b.
de oprichting, het beheer en de exploitatie van gebouwen die ruimte
bieden voor de sub. A bedoelde activiteiten, en voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Vooralsnog faciliteert SGH verenigingen, stichtingen en andere groeperingen die
actief zijn op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied door het tegen
vergoedingen beschikbaar stellen van zalen en ruimtes.
Daarnaast organiseren en initiëren zij zelf enkele activiteiten.
Sinds 2016 onderzoekt de projectgroep “VerNieuwbouw” den Domp de
mogelijkheden om tot een toekomstbestendig Ontmoetingscentrum te komen. Deze
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projectgroep wordt gevormd door Maarten van Dijck, Henk Hoskam, van de
Brinkgroep en lid van muziekvereniging St. Gregorius en Lilian van Schaik.
De huidige locatie zou in ieder geval een brandmeld- en ontruimingsinstallatie
moeten krijgen omdat deze niet meer voldoet aan de eisen van die aan het gebouw
gesteld worden.
Diverse malen hebben wij overleg gevoerd met onze gebruikers en hen op de hoogte
gebracht van de stand van zaken omtrent de VerNieuwbouw. Alle politieke partijen
onderschrijven het belang van een goede voorziening in de kern Haaren. Op verzoek
van de gemeente is er ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het
ontmoetingscentrum onder te brengen in het Gemeentehuis. Dit onderzoek is in
september 2018 gepresenteerd aan de Gemeenteraad. Door het college van
Burgemeester en Wethouders is in 2019 besloten dat Den Domp op de huidige
locatie zal blijven. De wethouder heeft medio 2019 aangegeven dat er een bedrag
beschikbaar gesteld zal worden van 1.500.000 euro voor aanpassing van het huidige
gebouw. Dit houdt in dat wij op zoek moeten naar gelden om de plannen te kunnen
financieren. Deze toezegging staat nog op losse schroeven omdat de gemeente
geen gelden beschikbaar heeft en de toekomstige gemeente Oisterwijk de
kapitaallast op zich zal moeten nemen. Wel heeft de wethouder een toezegging
gedaan van ca 33.000 voor verdere planontwikkeling. De eerste gesprekken met de
behandelend wethouder in Oisterwijk hebben al plaatsgevonden

3. Sporthal De Sprankel.
Sinds juni 2017 heeft Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren het beheer
over Sporthal de Sprankel in Haaren. Vaste gebruikers zijn plaatselijke verenigingen
zoals Volleybalclub Haaren die op maandag en woensdagavond 1/3 deel van de hal
huren voor het beoefenen van hun sport in niet competitief verband. Badmintonclub
Haaren die op donderdagavond 1/3 deel van de hal huren.
Op de dinsdagavond wordt de hal gehuurd door 2 voetbalteams.
De klokuren gymnastiek voor beide basisscholen De Klim-Op en de Hasselbraam
worden gegeven in de sporthal op schooldagen maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op vrijdagavond wordt er gevoetbald door diverse teams in
competitieverband.
Het Jeugdcircus Il Grigio huurt de hal enkele uren per week. Incidenteel huurt de
voetbalvereniging Nemelaer de hal voor jeugdactiviteiten. In de winterperiode wordt
de hal intensief gebruikt door Korfbalvereniging Tovido uit Esch en de
Hockeyverenigingen MOP uit Vught en HOCO uit Oisterwijk voor trainingen door de
week en in de weekenden competitiewedstrijden.
De bezetting in de maanden december, januari en februari is optimaal.
Coördinatie van activiteiten vindt plaats via Beheerster van Den Domp en bezetting
Horeca in de weekenden en op vrijdagavond door vrijwilligers met een vergoeding.
Door de week op schooldagen tot 5 uur houdt de conciërge van de school controle
op de activiteiten.

4. Sporthal Beekdal.
Sporthal Beekdal werd verhuurd aan Stichting Rebirth in Haaren. Stichting Rebirth
huurde de hal tot 1 mei 2019. Per die datum is sporthal Beekdal teruggegeven aan
de gemeente en heeft de stichting hiervoor een bedrag ontvangen. Inmiddels is de
sporthal met de grond gelijk gemaakt.
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5. Financiën.
De stichting gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) voert een eigen financiële
administratie. De Beer Accountants- en belastingadvieskantoor uit Oisterwijk
controleert en verwerkt de administratie tot een financiële boekhouding. Ook op
fiscaal gebied wordt SGH door dit kantoor bijgestaan. De jaarrekening wordt jaarlijks
opgemaakt en besproken met de beheerder van SGH en een afvaardiging van het
bestuur van SGH.
De gezondheid van SGH wordt bepaald aan de hand van o.a. de vermogenspositie,
de liquiditeitspositie en verhouding vlottende activa gedeeld door het kort vreemd
vermogen.
SGH heeft ultimo 2019 een gezonde balans. Het zichtbaar eigen vermogen bedroeg
eind 2019 ruim 200.000.- euro.
Het resultaat 2019 was negatief in verband met verantwoording van de nog te
betalen vakantiedagen.
De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totaal
vermogen. Hoe hoger het percentage hoe beter. Voor SGH bedroeg het percentage
ultimo 2019 ruim 70%.
Liquiditeitspositie:
De liquiditeit van de onderneming laat zien in hoeverre deze in staat is om op korte
termijn aan de financiële verplichtingen te voldoen. De current-ratio is het bekendste
kengetal en wordt berekend door de vlottende activa te delen door het kortlopende
vreemd vermogen. In een gezonde situatie is deze factor boven 1. Is de factor kleiner
dan 1 dan kan dit tot liquiditeitsproblemen leiden. Voor SGH is deze factor eind 2019
5.29 hetgeen prima is.

6. Bestuur en medewerkers.
Het bestuur van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren bestaat uit;
voorzitter Maarten van Dijck, Penningmeester Anton van de Ven, Secretaris, Lillian
van Schaik, Bestuurslid met portefeuille Personeel Frans Smoorenburg en
bestuurslid Communicatie Anita van Poppel. In juni heeft Frans Smoorenburg zijn
functie neergelegd na een periode van ruim 22 jaar. Hij is voor zijn inzet
onderscheiden met een oorkonde van verdienste van de gemeente Haaren. Deze
onderscheiding is uitgereikt door de wethouder sociale en culturele zaken.
Als nieuw bestuurslid mogen wij verwelkomen Adri van Haaren die de externe
contacten zal onderhouden en Jacques Akerboom die zich ook voor de
VerNieuwbouw zal inzetten, hij is tevens contactpersoon voor de KBO.
Doelstellingen en Ontwikkelingen bestuur 2019:
Lilian van Schaik, Secretaris, was in december 2019 aftredend en is herbenoemd
voor de periode van 4 jaar.
Het bestuur is in 2019 10 x bij elkaar geweest in vergadering, Daarnaast is er veel tijd
geïnvesteerd in “VerNieuwbouw” den Domp en overleg met accountant, Gemeente
en stakeholders.
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Medewerkers van SGH:
In 2019 waren 5 medewerkers (2,3 fte’s) in vaste dienst van de stichting. Daarnaast
werden vrijwilligers met een onkostenvergoeding ingezet en werd er incidenteel een
leer/werkplek ingevuld.
Alle personeelsleden vallen onder de cao voor Welzijn en Maatschappelijke
dienstverlening.
Doelstellingen en Ontwikkelingen medewerkers 2018-2019:
Ook in 2019 hebben enkele personen cursussen gevolgd en benodigde certificaten
gehaald.
Automatisering heeft plaatsgevonden met name in het boekhoudsysteem. Door de
inrichting van deze systemen wat veel tijd en inspanning kostte hopen we in de
komende jaren hiervan de voordelen te ondervinden.

7. Vrijwilligers.
Als stichting zijn wij afhankelijk van vrijwilligers. Daar hebben we er vele van.
Buiten de hierboven genoemde “vrijwilligers met vergoeding” zijn er heel veel
mensen die bij activiteiten de handen uit de mouwen steken.
Bij alle activiteiten van de KBO helpen vrijwilligers zalen klaarmaken, koffie
schenken, bedienen, opruimen, etc. etc. Muziekverenging St. Gregorius bezet na 10
uur op dinsdagavond de bar met vrijwilligers. De bibliotheek wordt gerund door
vrijwilligers die er iedere dag voor zorgen dat je boeken kunt ruilen. De bridgeclubs
ruimen de zaal weer leeg. Bij activiteiten van de Zonnebloem helpen vrijwilligers. De
groep die kerstversieringen aanbrengt en weer opruimt, toneelverenigingen,
Tonpraoten, Sinterklaas, Carnaval, Leesclub, Dansclub en zo kunnen we doorgaan.
Zonder al deze mensen is het niet mogelijk om Den Domp in bedrijf te houden.
Het bestuur van Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren is trots op al haar
vrijwilligers en hen ook bijzonder veel dank verschuldigd.
Ook het bestuur zelf bestaat geheel uit vrijwilligers.

8. Activiteiten en gebruikers.
Wij bieden huisvesting aan Het Haarens Klokje”, Vivent, Participatiegroep, Prikpost
en Contour de Twern
Den Domp
Aon Tafel:
Ballet en Dans:
Ballet en Dans:
Bibliotheek:
Biljarten:
Bingo:
Bijenhouders:
Bridge:

·Maandelijks diner voor wie aan wil sluiten; door vrijwilligers
Showemdans
Juvans
Alle dagen van 10.00-12.00 uur
Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag
KBO
Pavonia, vergaderingen
Bridgeclub 2000 op woensdagavond van september t/m april
Bridgeclub Haaren op donderdagmiddag van sep.t/m april
Bridgeclub KBO op vrijdagmiddag van september t/m april
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BVO
Dirigenten-overleg vergadering met lunch.
Carnaval:
4-daagse activiteit, gericht op kinderen en ouderen.
Contour de Twern: Uitvoering vrijwilligers beleid van de Gemeente
Cursus Geschiedenis:
De Boog:
Wekelijks
EHBO:
7 dorpen oefening en Kindermarkt
Fotoclub:
KBO
Gemeente:
Diverse bijeenkomsten en vergaderingen o.a.
Dementievriendelijke gemeente,
Gilde:
St. Joris
HaarenEen:
Vergaderingen
Haarens Klokje:
Wekelijks op maandag samenstelling Haarens Klokje
Haarens Klokje:
Ophaalpunt voor vrijwilligers van wekelijks informatieblad
Handwerken:
KBO 2 x per maand
BS Hasselbraam: Musical
Kaarten:
KBO
BS Klim-Op:
Musical
KW1:
Koning Willem 1 College; cursus
Leesclub:
3 leesclubs
Liduina:
Gehandicaptenvereniging Liduina diverse bijeenkomsten en
vergaderingen.
Line-dance:
Op maandagavond
MBVO:
Wekelijks Meer Bewegen voor Ouderen
Mecaro:
Dansen en 1 x per maand op zaterdagavond vrij dansen
Muziekles;
Dwarsfluit/ Drums en Gitaar
Muziekvereniging: Iedere dinsdagavond repetitie St, Gregorius
Enkele uitvoeringen per jaar in de grote zaal
Revue:
2-jaarlijks evenement en repetities en 2 avonden optreden
Rikken:
KBO 2 x per maand op dinsdagmiddag
Schilderen:
Tineke Smals – Holms 2 x per week
Schilderen:
Toos Gielen
Sinterklaas:
Middag voor de kinderen
Struivenweners:
Vergaderingen
Tekenen en Schilderen: ’t Fort wekelijks
Thai Chi:
Thomas Leder
Toneelvereniging: “Zuutjes Aon” repetities en optreden 2 avonden per jaar
“Daar zijn we weer” repetities en optreden toneelvereniging KBO
Tonpraoten:
Trombosedienst;
Vergaderingen:

Repetities voor het optreden en jaarlijks 2 avonden
Prikpost iedere dag van 10.00 – 11.00 uur
Politieke partijen, Bestuur KVW, bestuur SGH, bestuur KBO,
Vereniging de Noenes,
Volksdansen:
KBO
Wandelen:
KBO 4 kernen wandelen, maandelijks
WMO Adviesraad: Vergaderingen
WSD:
Inloop
Yoga:
De Zonnegroet
Zonnebloem:
Vergaderingen en activiteiten
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