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1. Inleiding 
 
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren is eigenaar van ontmoetingscentrum 
Den Domp en voert het beheer over Sporthal de Sprankel  
 
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 en in de jaren 90 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, sociaal-
 cultureel, 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. Door 

http://www.dendom/
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de samenvoeging van Haaren met de gemeente Oisterwijk zijn wij thans hierover in 
overleg met het nieuwe college.  
In 2020 is het brandmeldinstallatie in Den Domp aangepast in overleg met de 
gemeente Haaren. 
 

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.  
Coördinatie van activiteiten vindt plaats via Beheerster van Den Domp  
 
4. Corona.  
Medio maart 2020 werd Nederland getroffen door de Corona pandemie. Dit was van 
grote invloed op  onze bedrijfsvoering. Veel activiteiten konden niet meer plaats 
vinden zowel in ons ontmoetingscentrum Den Domp als in de sporthal de Sprankel. 
Alle verenigingen en stichtingen die van overheidswege geen gebruik mochten 
maken van onze accommodaties hebben geen huurpenningen meer hoeven betalen. 
Daar waar mogelijk hebben we bespaard op de kosten door 
schoonmaakwerkzaamheden zelf uit te voeren en zoveel als mogelijk het 
energieverbruik te verminderen. 
 

5. Financiën. 
Met inachtneming van de lockdown en alle activiteiten die geen doorgang hebben 
kunnen vinden stonden onze inkomsten onder zware druk. Gelukkig hebben we in de 
maanden januari en februari nog wel 2 grote activiteiten kunnen organiseren en 
gebruik kunnen maken van de overheidssteun. Wij hebben het jaar positief af kunnen 
sluiten met een batig saldo van 3.157 euro. 
  
 

6. Bestuur en medewerkers. 
 
Het bestuur van de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren bestaat uit; 
Voorzitter Maarten van Dijck, Penningmeester Victor van Loon, Secretaris, Lillian van 
Schaik, Bestuurslid met portefeuille Personeel Anita van Poppel-Voets en bestuurslid 
VerNieuwbouw Jacques Akerboom. Adri van Haaren heeft afscheid genomen van 
het bestuur 
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Doelstellingen en Ontwikkelingen bestuur 2020: 
Maarten van Dijck, was in december 2020 aftredend en is herbenoemd als Voorzitter 
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. 
 
Medewerkers van SGH: 
In 2020 waren 5 medewerkers (2,3 fte’s) in vaste dienst van de stichting.  
Alle personeelsleden vallen onder de cao voor Welzijn en Maatschappelijke 
dienstverlening. De medewerkers hebben zich enorm ingespannen om het 
ontmoetingscentrum corona proof te maken en te houden. Ook zijn vele stukken 
gedigitaliseerd en is het archief geschoond. De werkzaamheden die noodzakelijk zijn 
hebben doorgang gevonden, zowel in Den Domp als in de sporthal de Sprankel. 
 
 

8. Activiteiten en gebruikers. 

Wij bieden huisvesting aan Het Haarens Klokje”, Vivent, Participatiegroep, Prikpost   

en Contour de Twern. 

De prikpost is komen te vervallen. De dagactiviteit “Dagje thuis” heeft meestal 

doorgang kunnen vinden en ook Pappilon opvang gehandicapte kinderen kon 

gebruik maken van Den Domp. Indien toegestaan was ook het boekenuitleenpunt 

enkele uren per dag bereikbaar en konden muzieklessen voor kinderen gedurende 

een toegestane periode ook doorgang vinden. 

 

  


