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2   Evaluatie ZS 2019 

Evaluatie zomerschool 2019 en aanbevelingen voor editie 2020 

Organisatie algemeen 

De zomerschool 2019 draaide volledig op vrijwilligers onder de paraplu van de Stichting Actieve 

Senioren. Met het kernteam, dat 7 vaste leden kende, hebben we vanaf januari hard gewerkt om de 

zomerschool tot stand te brengen en voldoende nieuwe en uitdagende activiteiten binnen te halen. 

We hebben wat los van het organigram gewerkt: dit jaar waren het de kernteamvergaderingen 

waarin iedereen aanwezig was en waar alle zaken werden besproken en vast gelegd. We hebben wel 

een actueel draaiboek gemaakt en zijn begonnen om de aanbevelingen vanuit 2018 voor 2019 goed 

door te nemen. Daarna is een ieder aan de gang gegaan met zijn eigen taken. Gemiddeld 1 x per 

maand kwamen we bij elkaar om af te stemmen en zaken vast te leggen. De sfeer onderling was 

goed en door alle schouders er echt onder te zetten is de klus ook geslaagd geklaard. We hebben 

gedurende de uitvoering wel geconstateerd dat het heel belangrijk blijft om ieder eigen en 

omschreven taken te hebben en zullen dat volgend jaar dan ook weer actueel maken. We hebben 

ook geconstateerd dat het binnenhalen van activiteiten een klus op zichzelf is en dat we daar nog wel 

extra ondersteuning bij zouden kunnen gebruiken.  

Een extra moeilijkheid dit jaar was het feit dat “In de Roos”, waar we de afgelopen 9 edities onze 

hoofdzetel hadden, in februari te kennen gaf dat ze per 1 juli haar deuren sloot: daardoor moesten 

we op korte termijn vervangende ruimten zien te vinden. We zijn daar goed in geslaagd en de 

gastvrijheid en bereidwilligheid van de beheerders van De Stolp hebben voor een prima vervangende 

locatie gezorgd. Maar natuurlijk heeft het wel wat tijd en energie gekost om dat voor elkaar te 

krijgen.   

De groep gastvrouwen en gastheren hebben we dit jaar  kunnen uitbreiden tot 22 personen (Eén van 

hen gaf heel kort van te voren aan dat ze het dit jaar wat rustiger aan moest doen en heeft niet meer 

als gastvrouw geopereerd).  Daarnaast hebben ook de kernteamleden diverse activiteiten begeleid. 

De groep gastvrouwen en gastheren is voorafgaande aan de zomerschool 2 x bijeen geweest. De 

eerste keer hebben we de activiteiten verdeeld en de taakomschrijving besproken en de tweede keer 

zijn we met elkaar gaan lunchen en hebben we Oud Hollandse spelen gespeeld om elkaar beter te 

leren kennen en ook nog even wat puntjes op de i te zetten.  De eerste maandagochtend van de 

zomerschool hebben we een vergadering gehad, waarin we nog even de gezichten dezelfde kant op 

konden zetten en we de laatste werkzaamheden konden indelen en bespreken. Deze ochtend werd 

door iedereen als zeer zinvol en geslaagd benoemd. Kort na de zomerschool hebben we met de 

groep gastvrouwen/gastheren hun ervaringen besproken en  alvast naar het nieuwe jaar gekeken.     

Aanbevelingen m.b.t. de organisatie voor 2020 

1. Het nieuwe jaar starten met het “oppoetsen” en actueel maken van het organigram en de 

taakomschrijvingen van de kernteamleden en daar personen verantwoordelijk voor stellen; 

2. Zoeken naar uitbreiding van het kernteam met name voor het binnenhalen van activiteiten; 

3. Blijven zoeken naar nieuwe gastheren/ gastvrouwen, hoewel de huidige groep groot genoeg 

is en het dus vooral gaat om vervanging indien nodig / evt. nieuwelingen eerst een keer mee 

laten lopen; 

4. Op de docentenformulieren aangeven dat er altijd een gastvrouw/gastheer bij de uitvoering 

van de activiteit aanwezig is.  
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De financiën  

We begonnen het jaar met een continuïteitsreserve van zo’n € 5900. Hoewel we financieel onder de 

paraplu van de SAS vallen, hebben we onze eigen begroting en subsidies en hebben ook ons eigen 

rekeningnummer. We moeten “onze eigen broek” ophouden. De SAS neemt de zomerschool wel 

mee bij de subsidieaanvragen bij de gemeente en in principe dragen zij de accommodatiekosten 

(voor 2019 is dat 2000 euro) is de basisafspraak.  Daarnaast kregen we van “De stichting tot steun 

aan ouderen in ’s-Hertogenbosch” ook dit jaar het mooie bedrag van € 2000 en hebben we via een 

campagne met “Voor de ouderen” nog eens ruim 2500 euro weten binnen te halen.     

Het voorlopig financiële verslag van de zomerschool 2019 ziet er als volgt uit:  

 

Dit is het voorlopige plaatje, omdat er nog wat bankkosten bijkomen voor de rest van 2019 en er nog 

een uitgave gedaan moeten worden voor de film in Perron 3.   Het is waarschijnlijk dat we een  

continuïteitsreserve van ruim 3500 euro voor 2020 hebben, wat in ieder geval het voortbestaan van 

de zomerschool voor 2020 garandeert. Maar wel betekent dat we over 2019 een aanzienlijk verlies 

van 2000 euro hebben opgelopen! 

Als we kijken naar de begroting en de daadwerkelijke kosten, zien we dat de meeste posten redelijk 

overeenkomen.   

1. Het bedrag van de sponsoren valt hoger uit, door onze deelname aan de actie “Voor de 

ouderen” dat ons ruim 2500 euro heeft opgeleverd. Die hebben we gebuikt om de Dagtocht 

in ons jubileumjaar goedkoper aan te kunnen bieden.  

2. De huur van de accommodaties valt goedkoper uit, omdat de prijs van de ruimten bij De 

Stolp en bij Katrien iets lager ligt per uur dan we eerder bij In de Roos betaalden. Bovendien 

heeft de HEVO ons ook “gesubsidieerd” door een aangepaste huurprijs te rekenen.   

omschrijving bedrag in bedrag uit begroot

Continuïteitsreserve vanuit 2018 5.903,48€    5.700,00€    

Subsidies 2019 2.000,00€    2.500,00€    

Sponsoren 2019 4.611,50€    4.000,00€    

Incasso's deelnemers 14.978,55€  15.000,00€  

Docentenvergoedingen  (100 x 20) 1.700,00€     2.000,00€    

Vrijwilligerswaardering  (25 x 20) 904,87€         900,00€       

Reiskosten docent/vrijwilligers 297,79€         400,00€       

Huur van accommodaties 1.943,08€     2.500,00€    

Materialenkosten 12.289,31€   9.000,00€    

Drukwerk 2.164,69€     2.500,00€    

Promotiekosten 644,05€         750,00€       

Koffie/thee/ lunches deelnemers + vrijwilligers 2.188,47€     2.500,00€    

Slotmiddag consumpties + hapjes 756,50€         2.000,00€    

Porti 202,71€         200,00€       

Telefoonkosten 20,00€           50,00€          

Computer en softwarekosten + kantoorbeno 262,79€         100,00€       

Bankkosten 147,86€         150,00€       

Continuïteitsreserve voor 2020 3.971,41€     4.150,00€    

27.493,53€  27.493,53€   27.200,00€  
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omschrijving grootboek bedrag in bedrag uit

Continuïteitsreserve uit 2020 8101 3.500,00€        

Subsidies 2020 8000 2.500,00€        

Sponsoren 2020 8100 4.000,00€        

Incasso's deelnemers 8001 15.000,00€      

Docentenvergoedingen  (100 x 20) 4100 2.000,00€      

Vrijwilligerswaardering  (25 x 20) + (8 x 50) 4120 900,00€         

Reiskosten docent/vrijwilligers 4140 350,00€         

Huur van accommodaties 4200 2.000,00€      

Materialenkosten 4300 10.000,00€    

Drukwerk 4400 2.200,00€      

Promotiekosten 4490 750,00€         

Koffie/thee/ lunches deelnemers + vrijwilligers 4500 2.500,00€      

Slotmiddag consumpties + hapjes 4500 1.500,00€      

Porti 4600  200,00€         

Telefoonkosten 4620 50,00€           

Computer en softwarekosten 4630  200,00€         

Bankkosten 4683 200,00€         

Continuïteitsreserve voor 2021 2.150,00€      

25.000,00€      25.000,00€    

3. De materiaalkosten vallen hoger uit dan begroot, omdat hier dus de extra kosten voor de 

busreis ook in verwerkt zijn (€ 2.500,00) en omdat we toch weer 50 deelnemers meer 

hebben gehad, wat ook voor wat extra kosten (en extra opbrengsten) zorgt. 

4. De kosten voor de slotmiddag zijn lager dan begroot, doordat we in plaats  van de 

gebruikelijke smoothies nu goedkopere gebakjes hebben geserveerd en doordat ook de 

overige hapjes goedkoper waren dan we in eerdere jaren gewend zijn geweest. Wanneer we 

de 300 euro die het optreden van Mieke Kerkhof deze middag kostte, zouden door-

berekenen op deze post, dan nog zouden we een relatief goedkope slotmiddag hebben 

gehad.    

In bijlage 1 valt te zien dat we keurig volgens de SAS-uitgangspunten hebben gehandeld. Als we 

kosten en baten van de verschillende activiteiten naast elkaar zetten, blijken de meeste activiteiten 

zichzelf te bedruipen. Daarbij zijn doorberekend aan de inkomstenkant de bedragen die de 

deelnemers hebben betaald en aan de uitgiftekant: het aardigheidje voor de docent, de kosten van 

koffie/thee, de materialen, de gids of de toegang en de kosten van de Dagtocht. We nemen daarin de 

accommodatiekosten niet mee, omdat de SAS ervan uitgaat dat die door de subsidie gedekt kunnen 

worden. Dit alles betekent dat een bedrag van € 5,00 per activiteit, inclusief koffie of thee, meer dan 

kosten dekkend is en ook voor het komende jaar kan worden aangehouden. 

Aanbevelingen m.b.t. de financiën voor 2020  

1. Actief beleid voeren als er ergens geld te halen valt (zoals bij de ING);  

2. De eenheidsprijs van de activiteiten laten staan op 5 euro inclusief koffie/thee; 

3. Tijdig bedenken hoe we promotie gaan inzetten en uitvoeren (denk aan nieuwe banners met 

het aangepaste ontwerp / etuis met pennen / …) 

4. De begroting voor 2020 kan er -gebaseerd op 550 deelnemers- als volgt uitzien: 
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De deelnemers 

We mochten 542 unieke deelnemers begroeten. Dat aantal ligt weer iets hoger dan dat van vorig 

jaar.  We verwachten ook de komende jaren rond de 550 deelnemers te blijven trekken.  Natuurlijk 

hebben we gekeken naar de verdeling over leeftijd en de verdeling man-vrouw.  Op het totaal aantal 

deelnemers is opnieuw 20% man. Dat betekent dat we, met de groei van het totale aantal 

deelnemers toch het percentage mannen weten vast te houden.    

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling, blijkt dat de vrouwen gemiddeld iets jonger zijn dan de 

deelnemende mannen. Onze grootste groep 

deelnemers heeft een leeftijd tussen de 65 en 

80. We hebben weer wat winst weten te 

behalen t.a.v. de “oudsten”: De groep 80-

plussers maakt nu 18% van het totaal uit tegen 

15% vorig jaar.  We hebben zelfs 4 heren en 8 

dames van boven de 90 mogen begroeten! Dit 

mede dankzij de bewust geplande  activiteiten 

vanuit de luie stoel (zie ook onder activiteiten). 

Onze oudste deelnemer was een man van 96.  

Opmerkelijk is dat we weer een iets kleiner percentage jonge deelnemers (55-65) trekken. Dat kan 

natuurlijk samenhangen met de hogere pensioenleeftijd en de lagere werkeloosheid. Het kan ook 

zijn dat deze groep zich (nog) niet tot een zomerschool voelt aangetrokken.  We zullen de komende 

jaren ook gericht op deze groep senioren activiteiten moeten gaan aanbieden (meer actief bv). Met 

name wanneer er signalen binnen komen dat er in deze leeftijdsgroep sprake is van eenzaamheid of 

sociale armoede in de zomerperiode. Het kan ook zijn dat zij geen behoefte hebben aan de 

zomerschool en dat is natuurlijk ook prima!  

Voor de tweede maal  hebben we dit jaar een aantal activiteiten (11 van de 96) ook open gesteld 

voor grootouders met een kleinkind en dat is opnieuw een klein succes gebleken: er hebben totaal 

27 kleinkinderen deelgenomen aan een activiteit samen met hun opa of oma. Evaluatieformulieren 

wijzen uit dat dat voor beiden een succes was en voor herhaling vatbaar. Het moet wel blijven gaan 

om een deel van de activiteiten: er zijn ook deelnemers die niet met kleinkinderen geconfronteerd 

willen worden. Voor twee van de speciale grootouder-kleinkindactiviteiten zijn geen kleinkinderen 

aangemeld. Blijft zaak om goed te kijken naar welke activiteiten hiervoor geschikt zijn. 

We hebben de deelnemers opnieuw 

gevraagd naar de belangrijkste redenen 

om aan de zomerschool deel te nemen. 

Men mocht max. 3 redenen aankruisen 

of noemen.  Het resultaat ziet u 

hiernaast.  Opnieuw scoren 

“kennismaken met een nieuwe 

activiteit” en “een gezellige activiteit” 

het hoogste. Dat komt prima overeen 

met onze doelstellingen! Opvallend is 

dat dit jaar ook actief bezig zijn én meer 
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leren over de eigen omgeving vrij hoog scoren: dat komt overeen met de inschrijvingen voor deze 

activiteiten: die zaten al snel vol. 

Van de 40 deelnemers die gebruik maakten van de 

mogelijkheid om nog een opmerking te plaatsen, 

waren er een paar gericht op de nieuwe locatie (fijne 

ruimte), de organisatie (boekje handiger indelen / fijn 

dat ik een begeleider mee kan nemen) of het aanbod 

(variatie in thema’s is grandioos) en maar liefst 30 

bevatten een compliment aan het adres van (de vrijwilligers 

van) de zomerschool: dat steken we natuurlijk graag in onze 

zak. Er was niet één negatieve opmerking! Leuke 

opmerkingen waren bv: “ De zomerschool wordt steeds 

leuker / fijn concept die zomerschool”. In een bedankmail 

lazen we: “graag dank ik u allen, en dat zijn er inmiddels 

heel veel, voor uw fantastische keuze voor het programma 

en uw tomeloze inzet.”  En in een speciaal bedankkaartje 

per post, stond: “Heel fijn is het dat als iemand minder mobiel is, zoals ik met scootmobiel, toch mee 

kan doen. Tot volgend jaar”  

We hebben, even als andere jaren, ook gekeken naar de postcodes  binnen de gemeente ’s-

Hertogenbosch waar onze deelnemers vandaan komen. Het levert het volgende plaatje op:  

 

 

  

Postcode Wijk 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5211 Binnenstad 23 20 23 29 40 38 43 50

5212 Muntel Vliert 8 12 11 17 22 20 26 17

5213 Graafse Poort 10 10 7 19 15 18 17 26

5246 Graafse Poort (Hintham) 17 12 13 28 36 29 57 55

5215 Zuidoost (Aawijk) 5 8 6 14 20 19 27 15

5216 Zuidoost (Zuid) 26 22 26 55 57 49 70 62

5221 Engelen 5 0 7 8 3 4 7 7

5222/5223/5224 West Boschveld & Deuteren 26 28 23 45 32 33 52 58

5231/5232/5233 Noord 28 37 34 46 60 48 46 61

5236 Empel 4 4 4 10 11 13 10 15

5234/5235/ 5237 Maaspoort 19 28 27 43 46 53 55 46

  ’s-Hertogenbosch onduidelijk  14 12 9 39 12 12 28

171 195 193 323 381 336 422 440

5241 Rosmalen (centrum) 18 24 16 24 24 29 16 16

5242 Rosmalen (Maliskamp) 11 23 14 17 15 15 17 17

5243/5244 Rosmalen (Kruisstraat) 11 18 13 19 8 18 18 26

5245 Rosmalen (Groote Wielen) 2 2 3 2 2 0 5 4

5247 Rosmalen (Overlaat) 7 6 3 4 8 5 5 3

5 Rosmalen 1 4 7 1 2 4 4 5

50 77 56 67 59 71 65 71

5381/5382/5391 Vinkel/ Nuland 3 3 6 0 4

2 13 16 17 27 17 25 27

223 271 253 410 470 430 512 542

‘s-Hertogenbosch

Rosmalen

Elders

Totaal
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Als we dat omzetten in een grafiek waarbij we kijken naar de toename van deelnemers algemeen en 

die afkomstig uit ’s-Hertogenbosch, Rosmalen en elders, ziet dat er  als volgt uit:  

Geconstateerd kan worden dat Rosmalen 

sneller groeit dan het gemiddelde en dat 

dat ook enigszins geldt voor de deelnemers 

van elders.  De gewenste groei (Rosmalen 

maakt 20% uit van het totaal) is (nog) niet 

bereikt! Mogelijk ook, omdat de 

Ontmoeting (HEVO) gedurende de 

zomerschoolperiode zelf ook geopend was 

en een aantal vaste activiteiten doorgang 

vonden: mogelijk was er dus ook minder 

behoefte aan een zomerschool vanuit die kant. Wat overigens een prima ontwikkeling zou zijn: de 

zomerschool55+ is in een gat gesprongen, maar het is natuurlijk prima als dat gat gewoon gevuld 

wordt en wij ”overbodig” zouden worden. De deelname uit Vinkel/Nuland hebben we niet 

meegenomen, omdat er vorig jaar geen enkele deelnemer uit deze dorpen was en nu 4: wat een 

enorme toename betekent. Maar wat gezien de cijfers over de jaren heen, eigenlijk betekent dat het 

aantal weer terug op het oude niveau is.  Binnen de wijken in ’s-Hertogenbosch zien we wel wat 

verschuivingen. Opvallend is dat verplaatsen van de locatie naar de Aawijk geen toestroom vanuit die 

wijk heeft opgeleverd, maar blijkbaar ook geen belemmering betekende voor de wijken West en 

Noord.  

Aanbevelingen m.b.t. de deelnemers voor 2020  

1. Oog blijven houden voor het aantrekkelijk blijven voor alle doelgroepen vanaf 55 (meer en 

minder actief);  

2. Nadenken over onze naam: Zomerschool55+: leeftijd klopt niet echt en ook de naam school 

dekt de lading nauwelijks. (we hebben nog wel 200 tasjes met die naam!) 

3. We blijven op zoek naar activiteiten voor hen die slecht ter been zijn, die met name in de 

middagen plaatsen en nodigen daarvoor ook gerichte doelgroepen uit; 

4. Het percentage mannen dat deelneemt aan de zomerschool tenminste behouden, door  

specifiek op hen gerichte activiteiten aan te blijven bieden, waardoor zij kennis kunnen 

maken met de mogelijkheden die er in ’s-Hertogenbosch en omstreken zijn, ook in de andere 

perioden van het jaar; 

5. Ons blijven profileren bij de organisaties –vrijwillig en beroeps- die met ouderen in de stad 

werken en via die kanalen ook onze programmaboekjes verspreiden (denk aan 

Zonnebloemafdelingen, huiskamers, wijkgebouwen, etc).  

6. De periode waarin we de zomerschool houden voor onszelf ter discussie stellen: we kiezen 

nu voor de eerste drie weken van de zomervakantie, maar voor veel ouderen blijken de drie 

weken van de bouwvak nog lastiger om in te vullen (dan is eigenlijk alles gesloten én ook de 

sociaal culturele centra). Kan wel problemen opleveren met het vinden van locaties waar we 

terecht zouden kunnen. We voeren deze discussie in het kernteam en besluiten toch vast te 

houden aan de eerste drie weken van de zomerschool. Voor 2020 is dat van maandag 13 tot 

en met vrijdag 31 juli 2020.  
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De activiteiten algemeen 

De deelnemers konden voor 6 activiteiten per 

persoon inschrijven, buiten de slotmiddag 

waarvoor zij ook konden inschrijven. Ze hebben 

deelgenomen aan 1523 activiteiten, dus gemiddeld 

2,8 activiteit per deelnemer. Wat hierbij duidelijk 

een rol heeft gespeeld is de “last-minute-balie”, 

waar we in de loop van de weken zeker nog  100 

plaatsen hebben verkocht. Een kwart van de 

deelnemers komt voor 1 activiteit naar de 

zomerschool55+ en dat wordt duidelijk beïnvloed 

door de Dagtocht (12% van deze deelnemers heeft alleen ingeschreven voor de Dagtocht). Als we dat 

corrigeren, dan blijkt dat de zomerschool55+ over het algemeen mensen voor meerdere activiteiten 

trekt. Opvallend is dat zelfs 1/5 van de deelnemers voor 6 activiteiten komt! 

Kijkend of deelname leeftijds-

afhankelijk is, blijkt opnieuw dat de  

jongste leeftijdsgroep percentueel 

gezien het vaakst aan 6 activiteiten 

deelneemt. Zij nemen trouwens ook 

vaak maar aan één activiteit deel en 

dan gaat het over het algemeen niet 

om de Dagtocht (slechts 6% van deze 

groep). Waarschijnlijk proberen ze het 

vaakst wat uit of trekt één speciale 

activiteit hun aandacht.   

Onze grootste groep deelnemers (tussen de 65 en 74) is heel actief tijdens de zomerschoolperiode: 

ruim 25% komt voor 6 activiteiten en ruim de helft neemt aan 4 of meer activiteiten deel.   

Ook bij de oudste deelnemers vertekent de Dagtocht enigszins: zo lijkt de oudste groep vaak aan 

maar één activiteit deel te nemen, maar 28% van deze 33% komt alleen voor de Dagtocht.   

Onze bewuste keuze om een aantal 

activiteiten specifiek voor de 

oudere, wat immobielere 

doelgroep aan te bieden, heeft 

zeker succes gehad.  Bij alle vier die 

activiteiten zijn het vooral de 75-

plussers die hebben deelgenomen 

(het gaat hier om percentages van 

hun eigen leeftijdsgroep: dus 17% 

van alle 75-plussers is naar de film 

geweest). Het minst grote verschil 

tussen de leeftijdsgroepen vinden we bij “De pelgrimstocht als herbronning”. Dat duidt er op dat ook 

het onderwerp een rol speelt bij de keuze van deelnemers.    
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Het is natuurlijk ook interessant om te 

kijken waar de mannen nu eigenlijk op af 

komen. Opnieuw blijken de mannen met 

name geïnteresseerd te zijn in de 

excursies en daarbinnen trekken de 

meer technische excursies (drukkerij / 

gemaal / geniemuseum / meccano-expo) 

de meeste mannen. Bij de overige 

activiteiten zijn met name de film, het 

koken, de wijnproeverij en de 

computeractiviteiten de trekkers. Ook de 

informatieve activiteiten (denk aan voe-ding? / positief gezond oud worden / opgeruimd verhuizen / 

…) trekken een aanzienlijk aantal mannen, evenals alle (thema)wandelingen.  

In 2019 hebben we aanvankelijk 96 activiteiten weten binnen te halen (72 verschillende!) en die 

hebben we ook aangeboden via het programmaboekje. Gelukkig werd er dit jaar voor slechts een 

klein aantal activiteiten onvoldoende ingeschreven, waardoor zij niet door konden gaan.  Van de 6 

activiteiten die niet zijn door gegaan, zijn er twee vervallen doordat de docent uitviel en werden er 

twee 2 maal aangeboden, zodat we de deelnemers die zich wel hadden ingeschreven konden 

overplaatsen.  Er waren ook diverse activiteiten die al heel snel “vol” waren, maar we konden bij de 

natuurwandelingen van de IVN en het bezoek aan het JBZ een tweede gids en dus een tweede groep 

regelen. Verder moeten de activiteiten waar een wachtlijst voor was zeker terug komen in het 

nieuwe jaar.     

Aanbevelingen m.b.t. de activiteiten algemeen voor 2020 

1. De keuze voor aantal activiteiten laten bij 6: is ruim voldoende, zeker als ook nog gebruik 

gemaakt kan worden van de last minute balie.  

2. De samenwerking met de sportafdeling van de gemeente weer activeren, maar met name 

zoeken naar uitdagende en minder bekende beweegactiviteiten; 

3. Vooral ook blijven inzetten op (technische) excursies en lezingen. Met name excursies 

worden vaak als vakantie-uitje gezien en dat is natuurlijk prima; 

4. In het verlengde van 3 zeker weer een dagtocht aanbieden die –net als nu- niet te vroeg start 

(voor veel echt ouderen is 11.00 uur een prima en haalbare tijd om te starten). Wel tijdig met 

de aanbieder overleggen of bv een gecombineerde dagtocht voor iets actievere en iets 

minder actieve senioren te doen is; 

5. Zorgen voor voldoende nieuwe workshops e.d. om terugkerende gasten tevreden te kunnen 

houden en deze met name zoeken in de creatieve hoek, kookactiviteiten, de computer, op 

het gebied van bewegen (nieuwe sporten) en excursies (bv bedrijfsbezoeken); 

6. Activiteiten waar wachtlijsten voor waren zeker weer inplannen! En waar mogelijk eerst de 

deelnemers van de wachtlijst in 2019 plaatsen in 2020. 

7. Bewust activiteiten inplannen voor de oudere senioren die niet meer zo actief (kunnen) zijn: 

denk aan een filmmiddag, een spelletjesmiddag, een lezing op een bereikbare plek etc.… ; 

8. We hebben dit jaar weer terecht vertrouwd op de last minute balie en kunnen dus ook 

volgend jaar een enkele activiteit die aanvankelijk te weinig deelnemers trekt, maar die wel 

specifiek aan één van onze aanbevelingen voldoet, toch door laten gaan en evt. het 

financieel tekort op deze activiteit voor lief nemen; 
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De activiteiten specifiek 

Als we kijken naar de tevredenheid van de deelnemers over de gevolgde activiteit, hebben we niets 

te klagen. Zij konden de activiteit zelf een cijfer geven en dat levert een prachtig “zomerschool-

rapport” op.  

Zomerschoolrapport_______________________________________ 

Bewegen – Sporten   8.5 
Chakra Yoga    8.6 
Danstheater    7.8 
Fiets met ons mee   8.5  
Fitness voor de senior     7.8 
Jeu des Boules    7.8    
Kom Koersballen   8.4 
Salsa     9.0 
Shi Er Duan Yo    8.7 
Stoelyoga als alternatief  8.5 
Tai Chi Tao    8.9 
Werelddans     8.8  
Wandel in stilte met ons mee  8.6 
Zumba       8.4 
 
Computer     7.6  
Digitaal foto’s bewerken  7.4 
Excel wat kun je ermee doen?  7.7  
 
Creatief    8.5 
Armbandje maliën   8.3 
Boetseren en glazuren Engobes  8.6 
Breng samen schelpen tot leven 8.3 
Cartoon- en striptekenen  9.0 
Creatief versieren van potten…  7.5 
Encaustic Art    8.4 
Haak een pannenlap   8.1 
In the box    8.8 
In weinig woorden veel zeggen  8.3 
Je neus achterna   8.5 
Mozaïeken … maak iets moois  8.2 
Natuurlijke handcrème maken   8.2 
Schilderen met kleurpotlood   8.2  
Schik een bloementaart   8.6 
Tekenen met pen en inkt  9.0  
Vilt je eigen bloem    8.9 
Vogels van wol en vilt   8.3 
Vrolijk schilderen bij Ismes  8.5 
Vliegeren als vroeger   8.4 
Zet de zomer  op tafel   8.9 
 

   

 

Excursies    8.6 

Aandacht voor architectuur   8.4 
Achter de schermen van het JBZ 8.5 
Bert Wolters vaarwandeltocht  8.5  
Bezoek aan Wihabo    8.8 
Bootje varen door de Biesbosch   GEWELDIG 
Bezoek museumgemaal Caners  8.3  
Dat gaat naar Den Bosch toe  8.3 
Duik in het dovenonderwijs  8.8  
Geniet in het geniemuseum  8.7  
Meccano-expo Rosmalen  9.8 
Meer over de Moerputten  7.7 
Natuurbeleving Binckhorst  9.8 
Natuurbeleving Kanaalpark  8.6 
Provinciehuis rondleiding  9.0 
Rondleiding Cor Unum    8.2 
Rondwandeling Voorburg  8.6 
’s-Hertogenbosch en WO II  8.5  
Sint Jansmuseum…   8.1 
Straatjes en steegjes Den Bosch  8.3  
Verken de wereld vd Voedselbank 8.8 
Virtuele vaartocht over de Dieze 8.5 
 

Overige     8.4 

Boekproeverij    8.1 
De pelgrimstocht als herbronning 8.4 
Duits is echt goed te doen!  8.5 
Fotografie in de praktijk  8.0 
Geniet van Bankiers van het verzet GOED 
Introductie Mindfulness           8.0  
Kookworkshop soep, brood en pap 9.0 
Meer Duits, waarom niet?  9.0 
Opgeruimd verhuizen doe je zo  7.8 
Positief gezond ouder worden  8.3  
Sjekkelade bollekes grijs&groen 8.5 
Verhaaltijd… voorlezen voor …  7.9 
Voe-ding?    8.1 
Wild van wijn 1    9.3  
Wild van wijn 2    8.7 
Zorg voor jezelf…met filosofie  8.1 
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Er waren dit jaar geen activiteiten die lager dan een 7.4 scoorde, maar wel 9 activiteiten die een 9 of 

meer haalden. Met een gemiddelde van een 8.5 voor alle activiteiten kan worden gesproken van een 

zeer geslaagde programmering!  

Natuurlijk konden de deelnemers op de enquête ook aangeven wat hen het meeste aansprak bij de 

gevolgde workshops en dan wordt, naast de vakkundigheid en het enthousiasme van de docent of 

gids, heel vaak genoemd: het nieuwe, verrassende of uitdagende van een activiteit, zoals “weer iets 

nieuws geleerd op mijn leeftijd!” of “heb altijd al eens willen wolvilten”. Meerdere malen lezen we 

bij deelnemers dat men er meer van wil weten, gaat kijken of een vervolg mogelijk is of dat men een 

oude hobby weer heeft opgepakt. Wat dat betreft voldoen de activiteiten in samenhang met de 

bezoekers duidelijk aan één van onze doelstellingen: “kennismaken met…” 

Verder wordt met name heel positief gesproken over 

het gezelligheidsaspect en meerdere keren werd zelfs 

gezegd: “leuke mensen ontmoet”. Ook de sfeer wordt 

vaak genoemd: zo prettig, gastvrij, voelde me direct 

welkom….  

Negatieve opmerkingen waren er ook dit jaar 

nauwelijks. Als ze er waren, betroffen ze de vindbaarheid van een locatie, niet duidelijk aangeven 

welke laptop men mee moest brengen, zeggen dat een schort handig was geweest en natuurlijk de 

warmte (laatste week was het continue boven de 30 graden buiten). Gelukkig snapten deelnemers 

ook wel dat wij daar niets aan konden veranderen!      

Ook de gastdocenten waren tevreden en vonden unaniem dat de activiteit voldeed aan hun 

verwachtingen of deze overtrof en men vond de sfeer tijdens de zomerschool erg prettig om in te 

werken.  Ook over de organisatie waren zij zeer tevreden en ze waren over het algemeen blij verrast 

per activiteit ook een terugkoppeling van ons te krijgen. Alle gastdocenten hebben begin augustus 

een evaluatieverslag van hun eigen activiteit gekregen.  

 Aanbevelingen m.b.t. de activiteiten specifiek voor 2020  

1. Activiteiten nog beter omschrijven in het programma, m.n. wat betreft het benodigde 

kennisniveau (eventueel een beginners- en gevorderde activiteit), wat men mee moet 

brengen, de duur en intensiteit van b.v. wandelingen en de plaats waar een activiteit wordt 

gehouden; 

2. Met name ten aanzien van de computerworkshops: deze weer meer aanbieden en proberen 

mensen ook direct te laten oefenen en in het programmaboekje aangeven dat men eigen 

laptop mee kan brengen; 

3. T.a.v. computerworkshops kan worden gedacht aan werken met een Iphone / Anroid 

telefoon en meerdere foto bewerkingsprogramma’s.  

4. Blijven zoeken naar interessante lezingen en excursies, alsmede bedrijfsbezoeken; 

5. Als uitgangspunt ook kijken naar alles wat in de stad gedurende het jaar wordt aangeboden 

en daar docenten van uitnodigen om bij ons kennis te laten maken met; 

6. Lering trekken uit de aantallen deelnemers: bij vol deze workshop opnieuw aanbieden, bij 

nauwelijks dekkend een vervangende zoeken; 

7. Zeker doorgaan met het aanbieden van een beperkt aantal grootouder-kleinkindactiviteiten; 
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De publiciteit  

Net als in 2018 hebben we er dit jaar opnieuw voor gekozen om 2000 programmaboekjes te drukken 

en te verspreiden en de inschrijfformulieren daar niet meer standaard in te vouwen.  We hebben dit 

jaar wel weer 1000 inschrijfformulieren laten drukken en die dus in grotere aantallen neergelegd op 

de vaste plekken.  Hoewel het er wel zorgt dat veel mensen digitaal inschrijven, blijft er een groep die 

dat toch echt veel liever op papier doet en dat is ook goed!  We hebben de lijst van plaatsen waar we 

de boekjes leggen opnieuw aangepast n.a.v. de ervaringen van het afgelopen jaar en nu ook bewust 

de huiskamers en bv Bij Katrien van boekjes voorzien.  

Daarnaast hebben we via alle bekende e-mailadressen van eerdere deelnemers ook het boekje en 

het inschrijfformulier verspreid én natuurlijk waren het boekje en formulier ook via de site te vinden. 

We hebben opnieuw duidelijk  aangedrongen op het liefst digitaal inschrijven en dat heeft zo’n 82% 

van de uiteindelijke deelnemers ook gedaan.    

We hebben opnieuw wel wat berichten geplaatst op de facebookpagina van de zomerschool 55+. 

Die zijn door een kleine groep intensief gelezen en gevolgd. Zoals eerder al geformuleerd, gebruiken 

we het medium wel, maar gezien het aantal volgers onder de deelnemers mag het ons geen extra tijd 

kosten.  

Veel intensiever hebben we gebruik gemaakt van de internetpagina.  Er heeft het hele jaar een 

algemeen zomerschoolartikel online gestaan, de filmpjes met hoogtepunten van eerdere jaren waren 

te vinden en ook kon men de oude foto’s zien. Zodra er een krantenartikel werd geplaatst, was dat 

ook op de site te vinden en ook nieuwtjes en sponsoren waren er te vinden.  In mei is direct het 

programmaboekje online gezet, als ook het inschrijfformulier en foto’s van wat men bij de creatieve 

workshops kom maken. Tijdens de zomerschoolperiode zijn regelmatig foto’s van de activiteiten op 

de site geplaatst. Met name dit laatste blijft voor een groot aantal bezoekers van de site zorgen (van 

31 kijkers bij een activiteit tot ruim 400 bij de slotmiddag) . Ook dit jaar waren er 4 blogs van Koosje 

de Leeuw (verhalen over haar activiteiten tijdens de zomerschool) en ook die zijn gemiddeld zo’n 50 

keer gelezen.  Ook de informatie ten aanzien van de last minute balie en de activiteiten die last 

minute te boeken waren, was beschikbaar en dat heeft zeker gewerkt. Het is duidelijk dat steeds 

meer (potentiële) deelnemers hun weg naar ons digitaal kunnen vinden en dat levert ook 

bekendheid op voor de SAS in het algemeen.   

Er zijn dit jaar meerdere persberichten  geschreven en naar diverse persinstanties uit gegaan en we 

mogen absoluut niet klagen over de publicatie van het een en ander. Zoals gewoonlijk plaatsen de 

wijkkrantjes heel goed en bijna integraal wat je aanlevert, maar ook in alle streekbladen hebben 

artikelen over de zomerschool gestaan en zelfs in het Brabants Dagblad hebben we een groot artikel 

kunnen krijgen met twee foto’s.  Ook op de kabelkrant zijn we aanwezig geweest. En natuurlijk is DTV 

bij een grootouder-kleinkindactiviteit langs geweest en hebben ze daarvan verslag gedaan op de 

regionale tv-zender. We hebben bewust geen programmaboekjes e.d. meer naar alle pers gezonden 

in mei, maar er nu voor gekozen om vlak voor het begin alle pers nog eens aan te schrijven, hen uit te 

nodigen en te wijzen op de info op de site. Dat lijkt gewerkt te hebben.  

Aanbevelingen m.b.t. de publiciteit voor 2019  

1. Vasthouden aan 2000 programmaboekjes, inschrijfformulieren (1000) niet meer invouwen, 

maar op alle verspreidingsadressen er een paar neer leggen: liefst digitaal inschrijven;  

2. Facebookpagina op waakvlamniveau bijhouden; 

3. Ook gedurende het jaar regelmatig nieuws plaatsen op de internetpagina van de SAS; 



13   Evaluatie ZS 2019 

4. Nieuwswaarde creëren om meer artikelen in de bekendere streekbladen gepubliceerd te 

krijgen en/of netwerken met contactpersonen daar; 

5. Zoeken naar een andere oplossing om foto’s e.d. te maken en te plaatsen op de website nu 

Frans aangeeft dat niet meer te willen doen in 2020; 

6. Het publiciteitsplan goed evalueren en aanpassen voor 2020.  

Inschrijvingen 

Dit jaar zijn twee kernteamleden verantwoordelijk geweest voor het inschrijven van de deelnemers 

en het bevestigen daarvan. Het meeste profijt levert het digitaliseren op:  van de digitale inschrij-

vingen hoeven niet alle gegevens opnieuw worden ingevoerd en de kans op fouten vermindert 

aanzienlijk.  Het toekennen van een deelnemersnummer blijkt heel handig: om betalingen terug te 

vinden en op de presentielijsten naast de naam van de deelnemer. Ook het formulier voor de “last-

minute-inschrijvers” heeft duidelijk profijt opgeleverd. Het blijft natuurlijk een hele klus, maar is dit 

jaar wel weer erg goed verlopen.  En de last minute balie heeft –zoals al eerder vermeld- ook 

duidelijk waarde! We hebben wel geconstateerd dat de last minute balie eigenlijk alleen in “levende 

lijve” dus in De Stolp goed werkt en zullen hem volgend jaar dan ook niet meer digitaal aanbieden. 

Wel blijft het programmaboekje digitaal vindbaar gedurende de hele zomerschoolperiode.  

We ontdekken wel dat er gaandeweg de uitvoering toch een aantal deelnemers komt, waarvan de 

gegevens slecht of niet worden verwerkt: bv als zij ineens bij een activiteit opduiken (een wandeling 

bv), dan noteert de gastvrouw/gastheer wel de naam en evt. de  betaling, maar geen verdere 

gegevens. Dat maakt “nazoeken” en helemaal sluitend werken lastig.   

Ook dit jaar hebben we geïnventariseerd of deelnemers ook 

daadwerkelijk aan een activiteit waarvoor was ingeschreven 

hebben deelgenomen. Op de eerste plaats waren er dit jaar 

haast geen wanbetalers. Een enkeling stond nog “geel” op 

de presentielijsten, maar over het algemeen zijn ook die 

betalingen uiteindelijk gedaan.    

Over het algemeen geldt dat 87% van de ingeschreven 

deelnemers ook daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de 

activiteit.    Drie van de vier activiteiten waar de opkomst op 

55% lag, waren buitenactiviteiten op een zeer warme en 

tropische dag: dat zorgt direct voor meer afbellers. We 

hebben ook gekeken of het uitmaakt wat voor soort activiteit er plaats vindt en dat levert weer een 

opmerkelijk plaatje op: Met name de sport en beweegactiviteiten leveren meer absenties op en dat 

is gezien de doelgroep misschien ook niet zo 

vreemd: het gaat vaak toch om senioren die 

per dag bezien of ze dingen wel of niet aan 

kunnen en met name als het gaat om 

activiteiten uit deze hoek willen blessures of 

een verkoudheid of het weer nog al eens van 

invloed zijn.  85 keer hebben deelnemers 

zichzelf afgemeld (bijna altijd per telefoon!) 

en 80 keer is iemand weggebleven zonder 

melding. We zullen nog beter moeten 

communiceren dat je afmelden heel fijn is: 
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dan kan immers iemand anders je plaats innemen en dat is zeker bij activiteiten met een wachtlijst 

erg fijn!  

Het is dus ook belangrijk om de telefoon daadwerkelijk bemensd te hebben en te zorgen dat de 

“telefoniste” beschikt over de gegevens van de wachtlijsten…. 

Aanbevelingen m.b.t. de inschrijvingen voor 2020 

1. Digitaal inschrijven nog verder verfijnen en altijd gebruik maken van het deelnemers-

nummer bij de betalingen, de correspondentie en op de presentielijsten; 

2. Ook persoonlijk aanmelden mogelijk maken: bv twee dagdelen in De Stolp in het begin en 

midden van de inschrijfperiode;  

3. Aandacht  voor de bevestigingsbrief: als het mogelijk is daarin ook vermelden waar de 

activiteit is en wat men mee moet brengen; 

4. Bij alle activiteiten goed kijken naar de mogelijkheid om 10% extra deelnemers toe te laten: 

dit NIET doen bij de activiteiten die meer dan 90% opkomst hebben; 

5. Programmaboekje de hele periode op de site laten staan, de inschrijfmogelijkheid wel 

verwijderen na sluiting van de digitale inschrijving; 

6. Gedurende het draaien van de zomerschool kan alleen worden aan- en afgemeld in De Stolp 

bij directe betaling; 

7. In het programmaboekje en op de site melden dat afmelden erg fijn is; 

8. Alle afmeldingen die binnenkomen zowel doorgeven aan de gastvrouw als aan de 

coördinator, zodat wachtlijstmensen gebeld kunnen worden; 

9. Een formulier ontwikkelen dat niet alleen bij de last minute balie kan worden gebruikt, maar 

ook onderweg door de gastvrouwen/gastheren om van “nieuwe” deelnemers alle gegevens 

te noteren; 

10. Een tweede telefoonnummer in gebruik nemen dat wordt bewaakt door de dagcoördinator. 

Tot slot 

We kunnen met tevredenheid terugkijken op een geslaagde tiende zomerschool voor 55+ editie 

2019. Dat hebben we ook gedaan tijdens een evaluatievergadering met gastheren en gastvrouwen 

met het kernteam op 22 augustus 2019.   

Tijdens deze vergadering hebben we vastgesteld dat we in ieder geval een zomerschool voor 55+ in 

2020 gaan draaien. Dat we dat gaan doen in de eerste drie weken van de zomervakantie (maandag 

13 juli tot en met vrijdag 31 juli 2020).  We zullen wel goed moeten kijken of er in die periode 

ruimten zijn waar we terecht kunnen en al vroeg het een en ander moeten vastleggen bij bv De Stolp, 

De Ontmoeting en Bij Katrien.  Over een nieuw thema of een nieuwe nieuwswaarde moeten we nog 

even nadenken: gedacht kan worden aan toegankelijkheid voor de minder bedeelde senior in de stad 

door bv contact op te nemen met Quiet en bv voor mensen met een nummer/pas van Quiet of de 

Voedselbank een gereduceerde prijs te vragen.    

 

’s-Hertogenbosch,  augustus 2019 

Namens de zomerschoolcrew, 

Fia de Vos  
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Nr. Activiteit aantal opbrengst dank kt materiaal pos. fin. Res neg fin. Res 

1 Positief gezond ouder worden 16 80,00€           20,00€     33,00€       xx 27,00€          

2+64 Introductie Mindfulness 16/ 7 € 115,00 40,00€     34,50€       xx 40,50€          

3+50 Encaustiek art 13/10 230,00€         € 40,00 45,00€       172,50€  27,50€        

4+79 Natuurlijke handcrème en lippenbalsem 12/8 150,00€         xx € 60,00 77,00€     13,00€          

5 Sjekkelade bollekes voor grijs en groen 9v+6kk 120,00€         xx xx 115,00€  5,00€            

6 Natuurbeleving Kanaalpark 22 110,00€         xx 55,00€       70,00€     15,00€        

7+39 Vilt je eigen bloem 9/8 170,00€         40,00€     44,00€       € 80,00 6,00€             

9 Rondleiding Cor Unum 20 100,00€         27,50€     47,00€       xx 25,50€          

10 Bezoek aan Wihabo 11 55,00€           20,00€     xx xx 35,00€          

11 Vrolijk schilderen bij Ismes 6 150,00€         150,00€  xx

12 Sint Jansmuseum 7 35,00€           20 35,00€     20,00€        

13 Wild van wijn 2 17 170,00€         200,00€  30,00€        

14 In weinig woorden veel zeggen 11 66,00€           20,00€     13,00€       9,88€       23,12€          

15/31/91 Rondleiding Provinciehuis 41 205,00€         60,00€     xx xx 145,00€       

16/44 Verken de  Voedselbank 12 130,00€         50,00€     xx xx 80,00€          

18 Chakra Yoga 19 95,00€           20,00€     49,50€       xx 25,50€          

19 Schik een bloementaart 16 160,00€         20,00€     33,00€       131,18€  24,20€        

20 Speel Jeu des Bpules 6v+2kk 38,00€           20,00€     16,50€        1,50€             

21 Stoelyoga als alternatief 10 50,00€           20,00€     33,00€       3,00€          

22 Danstheater 17 85,00€           20,00€     10,00€       xx 55,00€          

23/36 Boetseren en glazuren 9/9 180,00€         40,00€     xx 144,00€  4,00€          

24/62 Dat gaat naar Den Bosch toe 9/26 175,00€         40,00€     € 61,50 xx 73,50€          

25/70 Zorg voor jezelf met filosofie 17/19 180,00€         40,00€     64,50€       xx 75,50€          

26 Duik in het dovenonderwijs 20 100,00€         10,00€     80,00€     10,00€          

27/68 Mozaïeken maak iets moois 9 272,00€         40,00€     26,50€       225,00€  19,50€        

28/61 Zumba 26 130,00€         40,00€     18,00€       xxx 72,00€          

29/66 Rondwandeling zorgpark Voorburg 17 150,00€         xx 23,60€       67,50€     38,90€          

32 Meer over de Moerputten 25 125,00€         20,00€     66,00€       xx 39,00€          

33 Tekenen met pen en inkt 11 66,00€           20,00€     33,00€       xx 13,00€          

34 Vliegeren als vroeger 6v + 4kk 52,00€           20,00€     16,50€       xx 15,50€          

35/90 Zet de zomer op tafel 12/14 260,00€         40,00€     47,00€       182,00€   9,00€          

37 Excell wat kun je er mee doen? 12 60,00€           20,00€     33,00€       xx 7,00€            

38 Aandcht voor architectuur 23 115,00€         20,00€     57,50€       xx 37,50€          

40/73 Fitness voor de senior 6/6 60,00€           20,00€     24,00€       xx 16,00€          

41 Fiets met ons mee 11 27,50€           20,00€     xx xx 7,50€            

42 In the box 7 80,00€           20,00€     11,70€       35,00€     13,30€          

43 Werelddans 21 105,00€         20,00€     18,00€       xx 67,00€          

45 Wandel in stilte met ons mee 6 30,00€           20,00€     16,50€       xx 6,50€          

47 Geniet van het geniemuseum 12v + 4kk 76,00€           xx 20,00€          

48 Virtuele vaartocht over de Dieze 22 110,00€         20,00€     49,50€       xx 40,50€          

49 Salsa 12 60,00€           20,00€     8.00 x 32,00€          

51 Je neus achterna 6 36,00€           20,00€     7,80€          4,90€       3,30€            

52 Fotografie in de praktijk 11 55,00€           20,00€     30,00€       xx 5,00€            

53 Bootje varen over de Biesbosch 154 9.381,50€     275,50€      

54 Kookworkshop soep, brood en pap 12 102,00€         110,50€  8,50€          

55 Tai Chi Tao 18 90,00€           20,00€     4,00€          xx 66,00€          

56 Straatjes en steegjes 24 120,00€         20,00€     58,75€       xx 41,25€          

57 Vogels van wol en vilt 10v + 2kk 96,00€           20,00€     33,00€       6,00€       37,00€          

58 Duits is echt goed te doen! 8 56,00€           20,00€     33,00€       27,40€      24,40€        

60 Armbandje maliën 7 35,00€           20,00€     16,50€       70,00€     71,50€        

63 Wild van wijn 1 25 250,00€          xx xx

65/87 Opgeruimd verhuizen doe je zo 14/15 145,00€         40,00€     49,00€       34,50€     21,50€          

67 Verhaaltijd 14 70,00€           xx 70,00€       xx xx

69 Haak een pannenlap 7 52,50€           20 9,00€          25,00€     1,50€          

71 Meer Duits, waarom niet? 10 50,00€           20,00€     16,50€       30,50€     17,00€        

72 Meccano-expo 9 67,50€           xx xx 60 7,50€            

74 Voe-ding? 22 110,00€         20,00€     33,00€       xx 57,00€          

75 Cartoon- en striptekenen 10 50,00€           20,00€     xx

76 s-Hertogenbosch en WOII 17v+2kk 93,00€           20,00€     37,50€       xx 35,50€          

77 Creatief versieren van vazen, potten.. 12 120,00€         20,00€     33,00€       87,12€     20,15€        

78 Natuurbeleving Binkhorst 9 45,00€           xx 16,50€       35,00€     6,50€          

80 Shi Er Duan Yo 16 80,00€           20,00€     8,00€          xx 52,00€          

81 Boekproeverij 12 60,00€           xx 60,00€       xx xx

82 Schilderen met kleurpotlood 13 78,00€           20,00€     33,00€       xx 25,00€          

83 Bezoek museumgemaal Caners 10 50,00€           20,00€     28,00€       xx 2,00€            

85 Geniet van Benkiers van het verzet 70 420,00€         -€              

86 Breng samen schelpen en  stenen… 9v+3kk 114,00€         20,00€     33,00€       69,00€     8,00€          

89 Bert Wolters vaarwandeltocht 31v+1kk 160,00€         40,00€     64,50€       xx 55,50€          

92 Achter de schermen van het JBZ 33 165,00€         xx 45,00€          

93 Digitaal foto's bewerken 18 90,00€           20,00€     33,00€       xx 37,00€          

94 De pelgrimstocht als herbronning 23 115,00€         20,00€     33,00€       xx 62,00€          

95 Kom Koersballen 6 30,00€           20,00€     8,00€          xx 2,00€            

96 Slotmiddag / Mieke Kerkhof 156 515,00€         541,50€      

1.614,87€    1.133,25€  

56,00€                           

9.657,00€                                          

Totaal

250,00€                                             

30,00€                           

420,00€                                             

120,00€                         

1.056,50€                      


