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1. Inleiding 

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag aan van Stichting De Pracht Ekenrooi (De Pracht) over het  
jaar 2020. Ook in 2020 was het zaak voor De Pracht om een aantal zaken te consolideren en nieuwe 
uitdagingen aan te gaan. Echter 2020 stond volledig in het teken van Corona en de Lock-downs en 
maatregelen om besmettingen in te dammen hadden verstrekkende gevolgen voor De Pracht. In de 
hierna volgende hoofdstukken wordt beschreven wat de gevolgen en acties dienaangaande zijn 
geweest.  

Op de laatste 3 pagina’s vindt u getalsmatige overzichten van de cursussen in het seizoen 2019/2020. 
In de bijlage (tabel) worden de cursisten c.q. deelnemers verder gespecificeerd naar man/vrouw, 
leeftijd en herkomst op basis van de postcode voor zover deze gegevens beschikbaar zijn.  

De bijlage met getalsmatig overzicht van de activiteiten is in verband met corona komen te vervallen. 
Door wel en niet door kunnen gaan en de wisselvalligheid hebben we geen reële cijfers. 

Dit algemene jaarverslag vormt samen met het financiële jaarverslag de totale verantwoording voor de    
prestatieovereenkomst 2020 -2023 en de prestatieovereenkomst PrachtDag en ’t Toverstokje 2020-
2021 met de gemeente Waalre.  

De Pracht is hét activiteiten- en ontmoetingscentrum vóór, dóór en ván de bewoners van 
Aalst/Waalre, van jong tot oud. De vele activiteiten, cursussen en evenementen worden voor hen 
opgezet. Daarnaast biedt De Pracht faciliteiten voor verenigingen en clubs en fungeert ze als 
wijkcentrum op het gebied van (informele) zorg en welzijn. De Pracht is de maatschappelijke en 
sociale spil voor Aalst. Per week zouden we onder normale omstandigheden we gemiddeld zo’n 1200 
bezoekers verwelkomen echter dat waren er in 2020 beduidend minder. Alle activiteiten, cursussen en 
evenementen die wel doorgingenzijn in 2020 verzorgd door onze vrijwilligers, docenten, 
beroepskrachten en personeelsleden.  

Bij de hoofdstukken is ook opgenomen: Doelstellingen en ontwikkelingen 2021. Echter in verband met 
de Covid-19 crisis is De Pracht ook in 2021 vanaf  per 15-01-2021 voor onbepaalde tijd gesloten. 
Alleen Prachtdag, GGZe De Boei en IDM konden doorgaan met speciale toestemming van de 
gemeente Derhalve laten we doelstellingen en ontwikkelingen voor 2021 in dit jaarverslag staan, maar 
het is te verwachten dat we die ook in 2021 niet kunnen halen. 

Waalre, 30 april, 2021 

Namens het bestuur Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE),  
Loes Kort, secretaris  
Hans van Baal, voorzitter Ad Interim 
 
Contactgegevens:  
De Pracht  
De Pracht 2,  
5583 CW Aalst-Waalre  
Telefoon:  (040) 221 7400 
Mailadres: depracht@depracht.nl 
Website: www.depracht.nl  
Facebook:  https://www.facebook.com/stichting.depracht/ 
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2. Over De Pracht 

Activiteiten- en Ontmoetingscentrum De Pracht is in 1981 gebouwd en bestaat nu 38 jaar. Het is een 
samenvoeging van Stichting Wijkgebouw De Pracht en Stichting Jeugdbelangen Ekenrooi (voorheen 
aan de Pastoor van der Heijdenstraat gevestigd). Bij notariële akte van 13 mei 1992 is de Stichting De 
Pracht Ekenrooi (SDPE) opgericht. Met ingang van 2015 heeft De Pracht zich meer als een 
Gemeenschapscentrum van de Toekomst ontwikkeld. De Pracht ziet zich zelf als “De  Verschilmaker” 
op maatschappelijk, sociaal en cultureel gebied. 

De Pracht heeft als doelstelling Ontmoeting, Ontwikkeling, Ontspanning en Ontplooiing: 

1. De Pracht is bij uitstek de centrale ontmoetingsplek voor iedereen, van alle leeftijden, in Aalst. 
Het is een Ontmoetingsplek waar de Ontwikkeling, Ontspanning en Ontplooiing van iedereen 
in de wijk gefaciliteerd en gestimuleerd kan worden; 

2. Verenigingen, stichtingen en andere groeperingen die actief zijn op sociaal, cultureel en 
maatschappelijk gebied kunnen in De Pracht terecht voor het huren van een zaal, ruimte of 
faciliteiten; 

3. De Pracht is een plek waar de Wmo-ambities van de gemeente Waalre gefaciliteerd kunnen 
worden. 

 
Al onze activiteiten dragen bij aan de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk. 

Wat heeft De Pracht concreet gedaan in 2020? 

Bij dit hoofdstuk dient de opmerking gemaakt te worden dat de opsomming geldt voor de tijd dat De 
Pracht open mocht zijn i.v.m de corona maatregelen. 
 

 Het organiseren van cursussen en workshops: 
In het seizoen 2019-2020 zijn 47 cursussen aangeboden waarvan er 28 doorgingen; 

 Het organiseren van activiteiten:  
De jeugdactiviteiten werden dit jaar bezocht door 2017 deelnemers per keer. De activiteiten 
voor volwassenen werden bezocht door 737 deelnemers per keer. Dit getal is inclusief de 
vrijwilligers die meewerkten aan deze activiteiten; 

 Het organiseren van buiten- en incidentele evenementen: 
De jaarlijkse evenementen in het seizoen 2019-2020 waren de, Kinder- en volwassenen 
carnaval, Buitenspeeldag, schuimparty, springkussen festival en Picco game.  
Zomerkorendagen, Open Dag, Halloweentocht, Paaseieren zoeken, Sinterklaasviering zijn 
niet doorgegaan i.v.m. corona. Alsmede de jaarlijkse uitvoering van Butterfly in De Schalm 

 Het verhuren van ruimten:  
Ruimten en faciliteiten worden aan verenigingen, stichtingen, scholen, groepen, 
gezondheidsinstellingen, gemeente, ‘t Heft en andere organisaties en bewoners verhuurd.  
Een aantal grote huurders zoals bridge clubs, gedeeltelijk de schildersclubs etc. zijn niet 
doorgegaan. 

 Het fungeren als gemeenschapscentrum voor (informele) zorg, welzijn en opvang: 
De Pracht organiseert sinds het seizoen 2014-2015 twee PrachtDagen. Dit is een 
dagbestedingsactiviteit voor kwetsbare ouderen in samenwerking met de gemeente. Naast de 
PrachtDag vallen onder deze commissie eveneens ons Eetcafé, de wekelijkse inloopochtend 
(’t Toverstokje) voor ouders met kleine kinderen, Repair Café Waalre en het Juridisch 
Spreekuur en het Doe Mee project, dat gesponsord wordt door het Oranje Fonds, de 
Christoffelstichting en de gemeente Waalre. Zie hoofdstuk 9, Commissie Zorg & Welzijn welke 
activiteiten wel doorgegaan zijn. 

 In 2020 zijn er een aantal partnerships o.a. met GoedvoormekaarWaalre en Netwerk Waalre 
Schuldenvrij. Verder is er samenwerking met Zet/Heft en PON en Horeca ondernemers 
Waalre. 
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3. De Pracht in 2020 
 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de resultaten 2020 en doelstellingen en 
ontwikkelingen in 2020. De hoofdpunten van de diverse commissies, het bestuur en medewerkers en 
de financiële paragraaf worden hieronder vermeld. Voor meer details wordt uiteraard verwezen naar 
de hoofstukken van de desbetreffende commissies. 
 
Hieronder noemen we enkele bijzonderheden van 2020: 
  

 Het Doe Mee project, dat in totaal drie jaar zal beslaan, werd met succes opgezet en 
uitgevoerd. De Pracht ontving een subsidie van het Oranje Fonds en een bijdrage van de Sint-
Christoffelstichting en de Gemeente Waalre.  

 Voor de jeugd waren de gastlessen techniek en de schuimparty, luchtkastelenfestival en Picco 
game in de zomer succesvolle nieuwe activiteiten. Ook organiseerde de Pracht dit jaar de 
buitenspeeldag. 

 De Halloweentocht georganiseerd door De Pracht samen met een aantal buurtverenigingen 
en buurtbewoners is niet doorgegaan 
 

 
 
De Pracht heeft ook in 2020 voor zover mogelijk verdere invulling gegeven aan de ambities gesteld in 
het vierjarenplan 2015-2018: ‘De Pracht: Op weg naar het gemeenschapscentrum van de 
toekomst’ De rode draad in het meerjarenplan is het ‘omdenken’: Het denken in oplossingen in plaats 
van in problemen. Niet ‘Ja maar’, maar ‘Ja zeker’. 
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Een selectie uit de activiteiten en resultaten in 2019: 
 

 In 2020 waren zover mogelijk tijdens Corona 163 vrijwilligers actief. Zie hoofdstuk 6. Vrijwilligers 
 Er zijn vacatures voor bestuursfuncties, te weten voorzitter, vicevoorzitter, en voorzitter 

Commissie Communicatie & Marketing. 
 Vier vrijwilligers, waarvan een Talent waren genomineerd met de vrijwilligerspenning  en Jong 

Talent penning van de gemeente Waalre. Uitreiking is niet doorgegaan maar zal op een later 
tijdstip plaats vinden. 

 Voor acties t.a.v. vrijwilligers in coronatijd zie hoofdstuk 6 Vrijwilligers en Hoofdstuk 9 
Commissie Zorg en Welzijn  

 De Pracht is ook in 2020 een officiële leerwerkplek en kan dus meer stagiaires etc. inzetten 
voor diverse functies en activiteiten. 

 De Prachtintro (informatiepakket voor nieuwe vrijwilligers) is geüpdatet. 
 Financieel heeft De Pracht een redelijk goed jaar gehad; mede dankzij de steunmaatregelen van 

de overheid is er  een kleine winst gemaakt. De gemeente heeft per brief laten weten coulant 
om te gaan met de verstrekte subsidies i.v.m. corona en de verleende subsidie hoeft niet 
terugbetaald te worden Zie hoofdstuk: ‘Financiën SDPE’. Het financieel jaarverslag  is op 1 
april 2021 aan de gemeente aangeboden. 

 Het bestuur van Oranjefonds blijft regelmatig in contact met het Prachtbestuur. 
 De Pracht is partner van GoedvoormekaarWaalre, een online platform waar vraag en aanbod 

van vrijwillige dienstverlening bij elkaar komen. 
 De Pracht is ook in 2020 een partner van Netwerk Waalre Schuldenvrij. Ook in 2020 is extra 

aandacht gegeven aan Jeugdcultuurfonds Brabant en Stichting Leergeld.  
 Het reguliere kwartaaloverleg met de gemeente Waalre is omgezet in een halfjaaroverleg. Er 

was tussentijds overleg met de nieuwe wethouder en de diverse ambtenaren omtrent de 
activiteiten van Commissie Zorg en Welzijn en de prestatiecontracten. 

 De prestatie overeenkomsten voor 4 jaar (2020-2023) voor Algemene prestatie en 2 jaar 
(2020-2021) voor PrachtDag en inloopochtend ’t Toverstokje zijn doorgezet.  

 De Pracht heeft in 2020 actief deelgenomen aan het project ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’. 
Dit is een boekje waarin alle instanties die actief zijn op het gebied van sport en cultuur zich 
kunnen promoten. Het boekje is aan alle schoolkinderen in Waalre verstrekt. Voor De Pracht 
werden elf activiteiten en cursussen gepromoot,. Het aantal kinderen dat na de kennismaking 
is gebleven viel begin dit jaar niet tegen.  

 De Commissie Communicatie & Marketing was in 2020 actief met artikelen, interviews, 
aankondigingen en publicaties in diverse media en vaktijdschriften. 
Dit jaar is gekozen voor een programmaboekje samen met VU Waalre.  De Commissie 
Communicatie & Marketing heeft een Brandmanagement document opgesteld en is begonnen met 
Klanbordgroep bijeenkomsten. Meer informatie zie hoofdstuk 11.Commissie Communicatie & 
Marketing. 

 Onder de activiteiten van de Commissie Zorg & Welzijn vallen de twee PrachtDagen, Juridisch 
Spreekuur, inloopochtend ’t Toverstokje, Repair Café Waalre, Ons Eetcafé en het Doe Mee 
project. Een aantal van die activiteiten zijn beperkt of niet doorgegaan. Ook de 
zomeractiviteiten in de vakantie werden door CZW georganiseerd Voor meer informatie zie 
hoofdstuk Commissie Zorg & Welzijn. 

 Bij de Commissie Beheer & Exploitatie zijn verschillende nieuwe projecten en klussen 
uitgevoerd onder andere.de toiletgroepen Zie Hoofstuk 10. Commissie Beheer en Exploitatie 

 Normaal succesvolle activiteiten binnen de Commissie Activiteiten zoals de Halloweentocht, 
de Open Dag, de uitvoering van dansgroep Butterfly Danspunt in de Schalm te Veldhoven en 
mimi’s Danstuin in het huis van Waalre konden niet doorgaan.  
De carnavalsactiviteiten werden uitgebreid mede door samenwerking met Stichting 
Boerenbruiloft en de Baltrappers. Er zijn twee exposities van schilderijen  geweest. Voor meer 
informatie zie hoofdstuk 7.  Commissie Activiteiten. 
Speerpunt vanuit de prestatieovereenkomst blijft het jeugd- en jongerenbeleid. Naast de 
bestaande jeugdactiviteiten zijn nieuwe activiteiten georganiseerd zoals de schuimparty, 
luchtkussenfestival en Picco games in de zomer. Zie ook hoofdstuk Zorg en Welzijn.  

 De Commissie Cursussen ondanks de corona beperkingen bleef een belangrijke pijler We 
zagen een toename van het aantal deelnemers bij danscursussen voor de kleintjes. Voor 
meer informatie zie hoofdstuk 8. Commissie Cursussen. 
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De Pracht in Corona tijd 
 
Toen wij in voorjaar het jaarverslag 2019 schreven, wensten wij dat 2020 voor De Pracht wederom 
een bijzonder succesvol jaar zou mogen worden 

Wij konden toen niet bevroeden dat 2020 een jaar zou worden waarbij alles en iedereen in de greep 
van het corona virus zou houden. Ook voor De Pracht had de lock-down in de eerste golf en de 
gedeeltelijke lock-down in de tweede golf verstrekkende gevolgen 

Het jaar begon voortvarend voor de Pracht. De cursussen waren goed bezet. Butterfly was druk bezig 
met de voorbereidingen voor hun voorstelling. De jeugd activiteiten: Crea Kids, Electro en Lego 
league club en Techica 10 mochten zich verheugen in toenemende belangstelling van de kinderen.  

We kijken terug op een bijzonder geslaagde carnavalsviering in de Pracht met vier dagen feest voor 
jong en oud. 

En toen: Op 16 maart moest de Pracht haar deuren sluiten voor alle activiteiten, ook PrachtDag. 
Gelukkig kon het personeel doorgaan en werd er behalve een grondige schoonmaakbeurt ook 
achterstallig onderhoud gepleegd. Ook moest er veel gecommuniceerd worden met gebruikers, 
vrijwilligers, gemeente etc.  Er ontstonden Prachtige initiatieven met name voor en door de vrijwilligers 
en gasten van PrachtDag  Sommige activiteiten werden verplaats naar buiten  

Toen kwam het goede bericht dat we op 1 juni stapsgewijs weer open konden met inachtneming van 
veel RIVM richtlijnen. Protocollen en richtlijnen werden opgesteld, maar gelukkig draaiden we weer 
alhoewel in beperkte mate. Nodige aanpassingen werden getroffen o.a. kuchschermen om toch alles 
veilig te kunnen verlopen. De grote huurders zoals de bridgeclubs en Trinity Church  konden echter 
niet doorgaan. Helaas kon ook de voorstelling in De Schalm van Butterfly niet doorgaan 

Wij kregen gelukkig financiële ondersteuning met een tegemoetkoming van de TOGS regeling en de 
tegemoetkoming van de z.g. NOW regelingen.  Zodoende kon het personeel doorgaan en doorbetaald 
worden en werden de omzet verliezen gedeeltelijk gedekt. Recent hebben we ook de derde batch van 
de NOW regeling ontvangen. Ook de gemeente dacht met ons mee. Dit alles betekent dat we 
vooralsnog kunnen draaien. 

En dan op 16 oktober: Nieuwe maatregelen vanwege de tweede golf. De horeca moet dicht, hetgeen 
toch echt een van de pijlers is zeker voor een gemeenschapscentrum waarin ONTMOETEN  met 
hoofdletters geschreven wordt. Op 4 november een tweede lock-down waarbij De Pracht weer 
gesloten moest worden. Gelukkig konden de PrachtDag, t Toverstokje en de jeugdactiviteiten wel 
doorgaan. Wederom moesten alle protocollen en richtlijnen aangepast worden 

Op 18 november mochten we gelukkig weer beperkt open echter niet de horeca. Veel gebruikers 
komen toch al was het om er even uit te zijn. Ook cursussen draaien weer. Natuurlijk alles volgen de 
strenge RIVM richtlijnen. 

En nu duiken we 2021in, normaal gesproken ook voor en binnen De Pracht een Prachtjaar. Laten we 
hopen dat er enige versoepeling van de maatregelen komt. 

Er zijn gelukkig ook fijne zaken te melden. We stonden uitgebreid stil bij het 25 jarig jubileum van ons 
alles Trudy Dekker. We weten dat de door ons voorgedragen vrijwilligers voor de vrijwilligers penning 
en de Wijwaalre talent penning gaan krijgen op een nader te bepalen tijdstip. 

 
Doelstellingen en Ontwikkelingen 2021: 
 

 Voornaamste is het verantwoord opstarten van De Pracht wanneer er een versoepeling komt 
van de coronamaatregelen. Hiervoor is en zal een stappenplant gemaakt worden. Dit in 
overleg met de gemeente. 

 Per 1 juni start een nieuwe voorzitter van SDPE. Zaak is om hem gedegen in te werken en te 
introduceren aan al onze partners en gelieerde organisaties. 
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 In 2021 zullen we het begeleiden van vrijwilligers continueren en stimuleren en, zéér belangrijk 
onze vrijwilligers weer aan ons te binden. We blijven zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Er zal 
actief geworven moeten worden voor de vrijgekomen bestuursfuncties: voorzitter van de 
stichting, vicevoorzitter en voorzitter Commissie Communicatie & Marketing. Zie ook 
hoofdstuk 5 Bestuur en medewerkers.  

 Implementeren van het vierjarenplan 2015-2018 tot er een nieuw plan is : meedraaien met of 
opstellen van projecten  naar vraag (omdenken), zoals Jeugd- en Jongerenactiviteiten, 
Jeugdzorg, het continueren van partnerships met Gemeente, GoedvoormekaarWaalre, t Heft, 
Oranjefonds en diverse andere instellingen en organisaties. Een nieuw meerjarenplan wordt 
opgesteld 

 Het Doe Mee project wordt afgesloten.  
 Blijvende partnerships bij andere initiatieven van de gemeente zoals o.a.  buurtpreventie en  

GoedvoormekaarWaalre en Netwerk Waalre Schuldenvrij. 
 Continuering van het overleg met de gemeente Waalre, Stichting Vluchtelingenhulp Waalre, 

Participatieraad, Seniorenraad, Oktober, Lumens en Dynamo en VU Waalre en 
Ondernemerscontact Waalre  

 Blijven zoeken naar mogelijkheden om het jaar 2021 ondanks corona lock down kostendekkend te 
kunnen afsluiten. Ook in 2021 zullen we projecten blijven opzetten om voor sponsoring aan te 
dragen. Verder willen we nieuwe projecten ontwikkelen. De mogelijkheden voor verhuur van de 
zalen zal sterk gepromoot worden. Een nieuwe prestatie overeenkomst voor PrachtDag en 
Toverstokje  2022/2023 dient samen met de gemeente opgesteld te worden. 

 De Commissie Communicatie & Marketing gaat samen met alle commissies een onderzoek 
(enquête)  en klankbordgroep besprekingen uitvoeren naar de behoefte van de ‘buurbewoners’ op 
maatschappelijk, cultureel en sociaal gebied. Resultaten zullen een leidraad zijn voor o.a. het nieuwe 
meerjarenplan. 

 Voor de Commissie Activiteiten zal naarstig gezocht worden naar kandidaten voor het invullen van 
de vacature(s) van subcommissies. Een evaluatie van alle activiteiten, samen met de CC&M en de 
penningmeester, moet gebeuren om te kijken welke activiteiten, met name voor de jeugd, nog 
aansluiten bij de behoefte en de toekomst.  

 We zullen ons blijven inzetten voor duurzaamheid en verdere bezuinigingen op energiekosten. 
Met name voor de “buitenkant” van het gebouw zal samen met de gemeente een renovatie en 
verduurzamingsplan opgesteld worden. 

 In het kader van Leerwerkplek zullen we blijven werken aan mogelijke uitbreiding van het 
aantal stageplaatsen. Dit in samenwerking met de beroepsopleidingen in Eindhoven. 

 Verdere uitwerking van de activiteiten in het kader van Zorg en Welzijn, zoals activiteiten voor 
mantelzorgers en het werven van nieuwe gasten.  

 Zoals vermeld: de jeugd- en jongerenactiviteiten blijven speerpunten in ons beleid.  
We nemen deel aan Sjors Sportief en Sjors Creatief en werken samen met de gemeente in 
het LEJA project en met Dynamo Jongerenwerk. Deelname met Gemeentelijke initiatieven en 
Project De Jonge Verschilmakers van het Oranje fonds 
Ook voor 2021 vraagt De Pracht aan de gemeente een meer ondersteunende en 
stimulerende rol te spelen door: 
- de maatschappelijke probleemvelden van jongeren te beschrijven, 
- de coördinatie van de organisaties en instellingen die werken op dit gebied (als CGJ) op zich 
te nemen. 
Opzetten en stimuleren van jeugd en jongeren activiteiten speelt een rol in toekomstige 
ontwikkeling 2021/2022 van alle commissies. Dit is ook speerpunt in het meerjarenplan. 
Verwezen wordt naar de betreffende hoofstukken van de commissies in dit jaarverslag. 
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4. Financiën SDPE  

 

Realisatie in 2020 

In 2020 is De Pracht een aantal maanden noodgedwongen gesloten geweest.  Van half maart tot eind 
mei, de eerste twee weken van november en de laatste twee weken van december. In totaal 14 
weken, terwijl De Pracht normaal ongeveer 42 weken open is. 

De directe gevolgen van deze sluiting zijn: 

- Minder opbrengst van zaalhuur aan derden 
- Minder opbrengst zaalhuur door vervallen cursussen  
- Minder opbrengst van het  
- Wegvallen van een aantal activiteiten (zomeravondkoor, Halloween etc) 

Zonder financiële steun van de overheid zou het voor De Pracht een moeilijk jaar zijn geweest. 
Gelukkig heeft de Gemeente Waalre de toegezegde subsidie geheel aan De Pracht uitbetaald en  
heeft de gemeente zich ook anderszins  soepel opgesteld. 

Naast subsidie van de gemeente heeft ook de overheid een drietal steunmaatregelen opgestart, 
waarvoor wij in aanmerking konden komen. De TOGS, de NOW eerste tweede en derde termijn, en 
de TLV. Wel is er een voorziening genomen betreffende de teveel ontvangen voorschotten. 

Dit heeft ertoe geleid dat, mede door een incidentele meevaller bij het Doe Mee project, het 
eindresultaat over 2020 een klein positief resultaat van 1,700 euro laat zien. 

In het resultaat is een bedrag meegenomen voor eventuele gedeeltelijke terugbetalingen van 
contributies. 

De PrachtDagen konden vanaf mei weer opgestart worden. Vanwege de in acht te nemen regels zijn 
per week drie Prachtdagen in plaats van twee dagen per week gehouden .De hiervoor door de 
gemeente verstrekte subsidie heeft het opstarten in deze vorm mogelijk gemaakt. 

Een uitgebreide verantwoording van de financiën staan in het ‘financieel jaarverslag 2020van stichting 
de Pracht Ekenrooi 

Verwachting 2021 in verband met corona crisis 

Door het Corona virus is het onmogelijk om nu een begroting van kosten en opbrengsten te maken  
voor het jaar 2021, aangezien nog onduidelijk is hoelang De Pracht gesloten moet blijven. Door de 
gedwongen sluiting hebben we geen opbrengsten, terwijl een aantal vaste kosten wel doorloopt. Door 
de redelijk gezonde financiële situatie van De Pracht en de doorgaande ondersteuning van de 
overheid is op korte termijn geen probleem te verwachten, maar het is duidelijk dat de (gedwongen) 
sluiting van De Pracht niet veel langer zal moeten duren.   
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Opbrengsten en resultaten in €1000, exclusief bijzonder baten en lasten. 

Het resultaat van de laatste 7 jaar worden in onderstaande tabel weergegeven. 

Jaar Opbrengst Resultaat 

2015 252 0,4 

2016 283 4,0 

2017 279 1,0 

2018 278 5,0 

2019 293 6,8 

2020 203 1,7 
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5. Bestuur en medewerkers 

 
Bestuur Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE): 

 
Het Dagelijks Bestuur (aangeduid als DB) van de stichting SDPE bestaat uit de voorzitter, 
vicevoorzitter / secretaris en penningmeester. Zij vergaderen minimaal eens per maand. Het DB is 
belast met de uitvoering van de bestuursbesluiten en voorts met alles wat nodig is voor een goede 
dagelijkse gang van zaken; het voorbereiden van besluiten die in het Algemeen  Bestuur (aangeduid 
als AB) gebracht moeten worden, of het nemen van voorgenomen besluiten die ter goedkeuring 
(instemming) voorgelegd worden aan het AB. 
Het AB van de stichting bestaat uit de leden van het dagelijkse bestuur (DB) en de voorzitters van de 
commissies. Dit zijn de Commissie Activiteiten (Jeugd/Jongeren- en Volwassenen), Cursussen, Zorg 
& Welzijn, Beheer & Exploitatie en Communicatie & Marketing. De administratief en secretarieel 
medewerkster is als notulist bij de AB vergaderingen aanwezig. 
 
  
Bestuursleden:  
 
 

 
 
 

 Hans van Baal is vanaf 1 januari 2012 voorzitter van het SDPE en is per 1 januari 2016 
herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Hans heeft aangegeven aan te blijven tot 1 juli 2020 
of zoveel eerder of later tot er een nieuwe voorzitter is aangesteld. Het bestuur verleent 
unaniem dispensatie aan Hans. Er blijft naarstig gezocht worden naar een opvolger.  
Aangezien er nog geen zicht is op een opvolger heeft Hans aangeven als Ad Interim voorzitter 
aan te blijven tot uiterlijk 1 juni 2021  

 Loes Kort is vanaf september 2012 secretaris/vicevoorzitter en sinds september 2014 ook 
voorzitter Zorg & Welzijn. Loes is per december 2019 aftredend maar geeft aan nog een jaar 
aan te willen blijven. Het bestuur verleent haar unaniem dispensatie tot en met december 
2021. 
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 Gerrit Morren is sinds begin 2018 de opvolger van Jan van Maasakkers als penningmeester.  
 Piet Verhoeven is sinds juli 2015 voorzitter van Commissie Beheer & Exploitatie. 
 Jos Verhagen is vanaf augustus 2019 de nieuwe voorzitter van de Commissie Activiteiten  
 Peter Leijten is vanaf juli 2017 de voorzitter Commissie Cursussen. 
 De Commissie Communicatie & Marketing heeft officieel geen voorzitter meer, maar werkt 

samen als een team. Voor de organisatie en vrijwilligers is duidelijk wie voor wel onderwerp 
aanspreekpunt is. De vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur gebeurt roulerend door de 
leden van de commissie. 

 Besloten is ook om de functie van secretaris / vicevoorzitter uit elkaar te halen. Er is nu dus 
ook een vacature voor de functie van vicevoorzitter,  echter i.v.m. corona nemen we voorlopig 
geen actie dienaangaande. 
 

Doelstellingen en Ontwikkelingen bestuur 2021: 
 

 Voor 2021 blijven er vacatures vrij voor de functies voorzitter SDPE, vicevoorzitter en 
voorzitter Commissie Communicatie & Marketing.   

 Er zijn een aantal activiteiten en publicaties opgesteld voor het werven van vrijwilligers voor de 
bestuursfuncties In 2021 is er een nieuwe versie van de Prachtintro voor vrijwilligers 
beschikbaar. 

 Bij het samenstellen van dit jaarverslag zijn we erg verheugd te melden dat er een kandidaat 
is voor het voorzitterschap: Frans Franssen, die per 1 juni 2021 de voorzittershamer zal 
overnemen. 

 Zodra de vacatures in het bestuur (grotendeels) opgevuld zijn, zal er een start worden 
gemaakt met het opstellen van een nieuw meerjarenplan. Nu continueren we het bestaande 
plan. Samen met de Commissie Communicatie & Marketing zijn we bezig met de 
voorbereidingen voor het nieuwe vierjarenplan. Er is gestart met een behoefte onderzoek 
(enquêtes, klankbordgroepen, branding en opvragen demografische gegevens) om 
bouwstenen te krijgen voor het nieuwe vierjarenplan. Met name de jongeren van 14-35 jaar 
zullen een speerpunt zijn alsook de verbinding aangaan met andere organisaties, 
verenigingen en groepen in Waalre 

 
Medewerkers van SDPE: 
 
In 2020 waren vier medewerkers (2,47 fte’s) in vaste dienst van de stichting. Alle personeelsleden 
vallen onder de cao voor Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.  

 administratieve / sociaal-culturele ondersteuning / coördinator horeca: Brigitte Arie (0,5 fte) 
 beheerders: Unice Buurmeijer en Jos Slaats (1,63 fte’s) 
 interieurverzorgster: Conny van Nistelrooy (0,3 fte) 

Jos is helaas in oktober vanwege ernstige ziekte langdurig niet beschikbaar. In het kader van het 
pensioen van Jos Slaats per 31 december 2020, heeft het bestuur in overleg met alle betrokkenen 
besloten te bekijken hoe deze functie in te vullen. Vooralsnog zal er ook in verband met corona en het 
voor onbepaalde tijd gesloten zijn van De Pracht geen vacature gesteld worden, echter de baan zal 
blijven bestaan.  
 
Doelstellingen en Ontwikkelingen medewerkers 2021: 
 

 De Pracht blijft ook in 2021 officieel Leerwerkplek. Hiervoor zijn er contacten met Summa 
 college. Stagiaires kunnen ingezet worden bij het secretariaat, beheer en CZW. 

 Voor de komende tijd zal, indien nodig, de werkzaamheden van de beheerder Jos Slaats 
met inzet van vrijwilligers uit Gastheren en Gastvrouwen worden uitgevoerd.  
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6. Vrijwilligers 

De Pracht is trots op haar vrijwilligers. 
Samen zorgen zij ervoor dat een breed aanbod van activiteiten en cursussen kunnen plaatsvinden. 
De Pracht staat voor een vriendelijke sfeer zodat een ieder zich welkom kan voelen.  
Het vrijwilligersbeleid wordt gezien als een belangrijke pijler van de organisatie.  
Sleutelwoorden hierbij zijn binding met De Pracht, passie, eigen verantwoordelijkheid, teamwork, 
sociale verschilmakers en een actief wervingsbeleid. Dit is de kracht van De Pracht. 
 
De opbouw van het vrijwilligersbestand naar postcode:  
 

Postcode Wijk 2018 2019 2020 

5583 Ekenrooi 114 108 99 

5582 Voldijn  44 49 41 

5581 Waalre dorp 11 11 11 

Elders  Buiten Waalre 7 12 12 

Totaal   176 180 163 

 

Verdeling  vrijwilligers naar leeftijd 

  < 20 jaar 
 

21-40 jaar  41-59 jaar >60 jaar   

2018 1  84 91  

2019 3 28 49 94  

2020  22 31 110  

 
De Pracht beschikte in 2020 totaal over 163 vrijwilligers bestaande uit 101 vrouwen en 62 mannen.  
De meeste vrijwilligers wonen in de eigen wijk. Mensen vertrekken vanwege privé omstandigheden of 
verhuizing. Dit jaar zijn er 17 vrijwilligers uitgestroomd. Door de corona crisis hebben we geen nieuwe 
vrijwilligers kunnen werven. 
Bij de leeftijdsopbouw van de vrijwilligers valt op dat het merendeel van de vrijwilligers van middelbare 
leeftijd en ouder is. Dit hangt grotendeels samen met de activiteiten die aangeboden worden. De 
jongere vrijwilligers zijn o.a. betrokken bij Halloween en Carnaval  
Het werven van jongere vrijwilligers blijft voor De Pracht een aandachtspunt  
In het bestuur waren in 2020 vacatures voor de voorzitter van De Pracht en de voorzitter van de 
Activiteiten Commissie. Deze laatste is eind van het jaar ingevuld. 
De vacatures zijn geplaatst op websites van Goedvoormekaar Waalre, en vrijwilligerscentrale van 
Eindhoven en Valkenswaard. Ook zijn er wervende artikelen geplaatst in het Eindhovens Dagblad en 
de Schakel.  
 
Visie en beleid 
 
De vrijwilligers worden op projectbasis aangezocht, werken samen met een bepaalde groep voor een 
korte intensieve periode (bijvoorbeeld beurzen, seizoen gerichte activiteiten) of intensiever, zelfs 
wekelijks, voor jeugd zoals Crea Kids en dansen en volwassenactiviteiten. De binding met hun eigen 
groep is hierbij van groot belang. Ze hebben de verantwoordelijkheid en regie over hun eigen activiteit. 
Waar nodig kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit het bestuur.  
  
 
 
 
 



JAARVERSLAG 2020                            GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PRACHT 

14 
 

Werving 
 
Het bestuur heeft een actief wervingsbeleid. Per vacature wordt bekeken wat de beste aanpak is. 
Vrijwilligers komen uit eigen kring, via mond-tot-mondreclame, het aanspreken op persoonlijke titel, 
maar ook via de website GoedvoormekaarWaalre.nl van de gemeente Waalre en de 
vrijwilligerspunten Waalre en Valkenswaard. Onze communicatiecommissie speelt hierbij een 
belangrijke rol. Via nieuwsbrieven, flyers, posters en publicaties in de lokale dagbladen en media 
treden we naar buiten  
De materiële beloning voor de vrijwilligers is beperkt. Toch wil het bestuur de successen vieren en de 
vrijwilligers bedanken. Eén keer per jaar is er een bedankavond voor alle vrijwilligers met hun partner. 
Voor jubilea en huldigingen doen we een beroep op de creativiteit van de eigen groep en is er een 
bescheiden bijdrage vanuit het bestuur. Met elkaar onze verbinding vieren staat daarbij voorop. 
  
Resultaten 2020  
 
Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de corona crisis.  
Dit had een grote impact op onze vrijwilligers. Van juni tot oktober konden nog  een aantal activiteiten 
plaatsvinden binnen de corona maatregelen. Dit betrof een aantal cursussen en buiten activiteiten 
Grotere bijeenkomsten waren niet mogelijk.  
Daardoor vielen voor de vrijwilligers hun  activiteiten grotendeels weg en onderling contact met elkaar 
als groep was ook niet meer vanzelfsprekend. We hebben relatief veel oudere vrijwilligers die zelf tot 
de kwetsbare groep behoorden.   
Aan de voorzitters van de 5 commissies is gevraagd om contact te onderhouden met hun eigen groep 
om zodoende vinger aan de pols te houden.  
Het bestuur was doordrongen van het feit dat binding houden met onze vrijwilligers in deze periode 
cruciaal is.  
 
Wat hebben we kunnen doen: 

 Regelmatige communicatie via onze eigen kanalen om ze te informeren over de status van De 
Pracht 

 Op individueel niveau: kaartjes mailtjes en telefoontjes naar vrijwilligers  bij verjaardagen, 
ziekte, overlijden, jubilea en vermoeden van eenzaamheid. 

 Delen van informatie van organisaties die digitaal actief waren in het kader van preventie 
eenzaamheid (gemeente) en Oranje Fonds. e.a.  

 Kerstattentie: cadeaubon lokale ondernemers 
 Deskundigheidsbevordering herhaling BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) voor beheerders, 

gastvrouwen/-heren en PrachtDag vrijwilliger. Eenmalig online 
 Gemeentelijke vrijwilligerspenning en Wij Waalre clubtalent.  

Onze voordracht is goed gekeurd echter de uitreiking moet nog plaatsvinden   
 
Doelstelling en Ontwikkelingen 2021 
 
De doelstellingen zoals die opgesteld zijn voor het jaar 2020 zijn nog relevant voor 2021.  

 Bij het schrijven van dit verslag kunnen we verwachten dat halverwege 2021 het corona virus 
redelijk onder controle is en we onze vrijwilligers weer kunnen  betrekken bij onze activiteiten. 

 Continuering van actief vacaturebeleid. Prioriteit ligt bij de werving van een algemeen 
voorzitter van De Pracht.(inmiddels ingevuld)  HRM afdelingen van grote bedrijven en 
instellingen zullen benaderd worden. 

 Jongere vrijwilligers werven voor activiteiten die voor hen aantrekkelijk zijn. 
 Vrijwilligers blijven betrekken bij de toekomst van De Pracht via nieuwsbrieven, mailberichten 

en informatiebijeenkomsten. 
 Persoonlijke contacten met buurtverenigingen en scholen uitbreiden. 
 Ontwikkeling vrijwilligersbeleid i.s.m. Eindhoven Doet. 
 Investeren in deskundigheidsbevordering.  
 Vrijwilligers met een beperking een plaats bieden binnen De Pracht. 
 Opstellen van klachten en complimenten procedure. 
 Aansluiting zoeken bij dynamo jongerenwerk, via de gemeente.  
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7. Commissie Activiteiten 
 

Samenstelling commissie:  
 
Frank Schoenmakers,  Secretariaat/ lid commissie 
Trudy Dekker,   lid commissie  
Janny Derkx,   lid commissie  
Ank de Bot,   lid commissie  
Hans Hutjes,   lid commissie  
Jos Verhagen,   Voorzitter commissie  
 
Resultaten algemeen:  
 
Het Corona virus Covid-19 heeft voor de activiteiten over het jaar 2020, een behoorlijke impact gehad, 
vele activiteiten zijn geheel of gedeeltelijk gedwongen gestopt. 
Hierdoor zijn het aantal deelnemers en vrijwilligers over het jaar 2020 moeilijk te meten. 
Van de bestuur zijde worden wel pogingen gedaan om het vrijwilligers aantal op peil te houden. 
Een positieve noot in het geheel, is dat we tijdens de Zomervakantie, voor de kinderen toch nog 
enkelen activiteiten hebben kunnen ontplooien. 
Deze activiteiten waren druk bezocht. 
Activiteiten zoals de Butterfly hebben met beperkte mogelijkheden doorgang gevonden, door te 
dansen in de openlucht, eerst zonder muziek, later met muziek. 
De diversen kaart clubs voor volwassenen, hebben we wanneer mogelijk in sterk afgeslankte vorm 
plaats gevonden, hiervoor zijn speciale maatregelen genomen in de vorm van kuchschermen op de 
tafels. Biljartclub Prachtstoters kon doorgaan in die periodes dat De Pracht open was. 
 
Activiteiten en resultaten Jeugd 2020: 
 
- Dansgroep Butterfly (vanaf 6 jaar), 
- Balletlessen voor kleintjes,  
- Open Dag met kindermarkt,  
- Elektroclub en Lego league (8 t/m 14 jaar), Niet iedere keer doorgegaan i.v.m. 
vrijwilligers/begeleiders die tot risicogroep behoren 
- Kinder carnaval, 
- Crea Kids (4 t/m 8 jaar), 
- Technika 10 (voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar), Niet iedere keer doorgegaan i.v.m. 
vrijwilligers/begeleiders die tot risicogroep behoren. 
- Kindermarkt, 
 -Lampionnenoptocht / Halloween, Niet doorgegaan i.v.m. corona. 
- Paaseieren zoeken, Niet doorgegaan i.v.m. corona. 
- Sinterklaasmiddag, Niet doorgegaan i.v.m. corona. 
- Kinderboekenweek met permanente boekenkast (4 t/m 12 jaar),  
- Italiaans koken voor kinderen, Niet doorgegaan i.v.m. corona. 
 -Deelname aan de landelijke Buitenspeeldag. 
- Zomer buitenactiviteiten voor de jeugd , zie Hoofdstuk 9: Zorg & Welzijn  
 
Enkele bijzonderheden met betrekking tot de jeugdactiviteiten.  
 Begin 2020 zien we bij de diverse jeugdactiviteiten een licht stijgend lijn wat betreft deelname. 

Dit mede door het feit dat we extra aandacht gegeven hebben aan deze activiteiten, zowel  qua 
ondersteuning als publicitair.  

 De Pracht heeft ook in 2020 actief meegedaan aan het initiatief Sjors Sportief & Sjors Creatief. Dit 
heeft nieuwe aanmeldingen voor kennismakingslessen en activiteiten opgeleverd., echter door het 
corona virus is dit later te niet gedaan. 

 Ook dit jaar is overleg met de Brede School met als beoogd resultaat om de scholen meer te 
betrekken bij vaste en incidentele activiteiten in De Pracht. Er zijn o.a. wederom “gastlessen” 
gegeven” door de vrijwilligers van de ElektroClub.  
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 Een nieuwe activiteit die twee jaar geleden is opgestart, Italiaans koken voor kinderen is 
door het corona virus vervallen 

 
Doelstellingen en Ontwikkelingen jeugdbeleid 2021: 
 
Onder voorbehoud, dat we onder normale omstandigheden kunnen draaien, en dat de eisen 
zoals gesteld door het RIVM met betrekking tot het Corona-Covid-19 virus het toelaten, willen 
voor het activiteiten jaar 2021 onderstaande punten blijven ondersteunen. 
 
 Jeugd- en jongerenwerk blijft een speerpunt in 2021, zoals al is opgenomen in het meerjarenplan 

2015-2018.  
 Het overleg met de Brede School Aalst-Waalre wordt gecontinueerd. 
 Het project Sjors Sportief & Sjors Creatief blijft De Pracht ondersteunen.  
 Onze jeugdactiviteiten zullen we in 2021 sterk gaan promoten door middel van gastlessen, 

publicaties etc.  
 We zullen in 2021 de jeugdactiviteiten terdege evalueren om te kijken welke wel en welke niet 

levensvatbaar zijn. Daarbij zal ook gekeken moeten worden welke betekenis het heeft voor de 
vrijwilligers. Eventueel zullen we nieuwe activiteiten opzetten of sommige activiteiten omvormen 
naar de wensen van de tegenwoordige jeugd.  

 Ook in 2021 zullen we de landelijke Buitenspeeldag organiseren.  
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Activiteiten en resultaten voor volwassenen 2020 

- Muziekcafé De Pracht,  
- Open Dag,  
- Vrijwilligersfeest,  
- 50+Soos,  
- Biljartclub De Prachtstoters,  
- Diverse markten en kinderkleding- en speelgoedbeurzen, ruilbeurzen 
- Houtsnijden,  
- Carnaval  
- Rikken,  
- Volksdansen,  
- Boekenruilkast,  
- Prachtdamesavonden,  
- Zomervakantiekoor 
- Doe Mee activiteiten samen met Commissie Zorg en Welzijn 
- Jeu de Boules,  
- Exposities in De Pracht van schilderijen, foto’s etc.  
 
Enkele bijzonderheden met betrekking tot de volwassenactiviteiten:  
 
De meeste activiteiten worden, voor zover ze doorgang konden vinden, in het algemeen goed bezocht 
en sommige hebben een toename van het aantal deelnemers.  

 De nieuw opgezette activiteit Pubquiz door Prachtdames blijkt een succes en wordt 
tweemaandelijks georganiseerd. Op de 3e donderdagavond zit de ontmoetingsruimte van De 
Pracht vol met een steeds grotere groep fanatieke dames.  

 De jeu de boules baan wordt goed gebruikt; inmiddels zijn er twee groepen die op deze baan 
spelen.  

 Tijdens de zomervakantie hebben we minder activiteiten voor volwassenen kunnen ontplooien 
als gevolg van Corona. Wel zijn er succesvolle kienmiddagen georganiseerd. 

 De boekenruilkast blijft een doorslaand succes. Zoals ook de kinderboekenruilkast.  
 Muziekcafé De Pracht, met enige regelmaat georganiseerd op zondagmiddag, voorziet 

duidelijk in een behoefte gezien de belangstelling. Deze activiteit valt onder het Doe Mee 
project. 

 De nieuw opgezette drie daagse activiteit “Zomervakantiekoor” is vanwege corona niet 
doorgegaan maar on-hold gezet. 

 Carnaval mocht ook dit jaar niet ontbreken, dit jaar werd er weer groots uitgepakt. Het aantal 
bezoekers stijgt nog steeds. Er wordt samengewerkt met de Boerenbruiloft, die de Pracht als 
residentie heeft gekozen en met De Baltrappers. 

 Twee exposities van geheel verschillende kunst: schilderwerken o.a. van de Hofschildergroep 
waren te bewonderen De vernissage van deze laatstgenoemde kon helaas niet door gaan.. 

Doelstellingen en Ontwikkelingen volwassenenbeleid 2021:  

 De organisatiestructuur van de commissie (voor zowel jeugd al volwassenen) blijft een punt 
van aandacht. We zullen in 2020/2021 kijken hoe de commissie anders georganiseerd kan 
worden om een optimaal resultaat te behalen.  

 Nieuwe vrijwilligers blijven nodig voor diverse functies o.a.  commissieleden, etc. Een aantal 
nieuwe vrijwilligers heeft zich intussen aangemeld, maar toch blijft de behoefte aan nieuw 
bloed. Vooral de categorie van 25-45 jaar behoeft de nodige aandacht en zal in het 
meerjarenplan speerpunt zijn. 

 Activiteiten blijven een van de doelstellingen van De Pracht en vormen een levensader.  
 Met het Doe Mee project dat gestart is in 2018 en in 2020 is afgerond, zullen we in het 

verlengde hiervan ook in 2021 samen met de Commissie Zorg & Welzijn en Commissie 
Cursussen een aantal nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. 

 Overleg met de werkgroep GoedvoormekaarWaalre zal gecontinueerd worden.  
 In 2021 zullen we samen met CC&M in het kader van het meerjarenplan onderzoeken welke 

activiteiten door de omgeving gevraagd worden en daarop inspelen, met name voor eenzame 
ouderen.  
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 Na het corona tijdperk en we weer terug naar “normaal” kunnen, zullen we de balans moeten 
opmaken wat voor consequenties dit heeft voor bezoekers, vrijwilligers en activiteiten. Wellicht 
zullen er activiteiten en ook vrijwilligers verdwijnen. Dit heeft Prachtbreed onze volle aandacht. 
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8. Commissie Cursussen 
 

NB. Omdat de cursussen in De Pracht lopen van september t/m mei/juni is, in tegenstelling tot de 
jaarverslagen van overige commissies, de inhoud van dit verslag gebaseerd op het cursusaanbod van 
september 2019 t/m augustus 2020. 

Samenstelling van de commissie: 
 
Peter Leijten, voorzitter  
Hermien Weistra, commissielid 
Connie Sinteur, commissielid   
Trudy Dekker, commissielid  
Gerard Spaans, commissielid 
Marie-Jeanne Horsten-Verkerk, secretaris  

 

Algemeen:  

Doel van de cursuscommissie is het organiseren van cursussen en workshops voor volwassenen en 
kinderen. Er wordt geprobeerd een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, verdeeld in de 
volgende categorieën:  

 Kunst, Cultuur en Algemene Ontwikkeling  
 Talen  
 Creativiteit en Vaardigheden  
 Gezondheid en Beweging  
 Hulpverlening en Reanimatie  
 Computercursussen  
 Jeugdcursussen  

  

Taak van de commissieleden:   

Elk commissielid is contactpersoon van een aantal cursussen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tot 
stand komen van een cursus, de afspraken met de docent, het reserveren van lesruimte en eventueel 
de evaluatie na afloop van een cursus.  

 Publicatie van het cursusaanbod:  

 Publicatie van het cursusaanbod gebeurde op de volgende wijze:  

 De programmafolder: De cursussen werden gepubliceerd in een informatie- en 
programmaboekje. Dit boekje bevatte alleen informatie van De Pracht en Volksuniversiteit 
Waalre 

 Het boekje werd huis aan huis verspreid in Aalst en verder in informatierekken van Het 
Klooster, Het Huis van Waalre,  De Wolderse Wever.  

 Folderrek in De Pracht: In het folderrek van De Pracht lagen cursusfolders met extra 
informatie en een inschrijfformulier.                                                                                                                                

 De website: Het cursusprogramma werd getoond op de website van De Pracht, met daarbij de 
mogelijkheid tot digitale aanmelding. 

 De pers (kranten, radio en tv)  Met behulp van de Commissie Communicatie en Marketing 
werd ons programma gepubliceerd in de regionale media als de Schakel, het Valkenswaards 
Weekblad, en Radio 040, de regionale radio- en televisiezender.  

 De basisscholen: de jeugdcursussen werden aangeboden aan de (digitale) schoolkranten van 
de basisscholen in de gemeente.   

 De Jeugdcursussen werden gepubliceerd in het Boekje Sjors Actief. De Commissie 
Communicatie en Marketing zorgde voor publiciteit op de website van De Pracht en op 
Facebook.                                                                                                                                      
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Resultaten 2019-2020 

Het cursusprogramma 2018-2019 bestond, evenals voorafgaande jaren uit langlopende (gedurende 
het hele seizoen) en korte cursussen (enkele weken) Ook werden enkele workshops aangeboden 
(tijdsduur één dagdeel)  

Resultaten van de cursussen:  

Categorie: totale aanbod: Doorgegaan: Niet doorgegaan: 

Kunst, Cultuur, Alg. Ontw. 7 5 2 

Talen 6 2 4 

Creativiteit en Vaardigheden 11 7 4 

Gezondheid en Beweging 10 7 3 

Reanimatie /Hulpverlening 4 2 2 

Computercursussen 3 2 1 

Jeugdcursussen 6 3 3 

Totaal aantal cursussen en 
workshops 

47 28 19 

 

Het totale aantal deelnemers was 287. Vorig seizoen was het totale aantal deelnemers 319. Het 
resultaat van het seizoen 2018-2019 was: 46 cursussen waarvan er 38 doorgingen. Het totale aanbod 
van 2019-2020 was kleiner, 47 waarvan er 28 doorgingen.  Het aantal kinderen onder de twaalf jaar 
dat een cursus volgde was 22, tegen 38 een jaar eerder. 

Door corona zijn de cursussen, waarbij de cursisten op korte afstand zaten en bovendien binnen 
geschrapt vanaf 15 maart i.v.m. corona maatregelen 

Cursussen zoals Taichi en Yoga zijn zover mogelijk in mei, juni en juli nog uitgevoerd, deel binnen en 
deels in de buitenlucht. 

Een gedetailleerd overzicht is als bijlage in dit verslag opgenomen. (Herkomst naar postcode, 
verdeling over de leeftijdscategorieën)  

Trends en ontwikkelingen in 2018-2019:  

Kunst, Cultuur en Algemene Ontwikkeling:  

De Leesgroepen en de Boekencarrousel blijken stabiele cursussen met al vele jaren een vaste groep 
deelnemers.                                                                                                                                                             
Ook dit jaar was er weer belangstelling voor Lezingen Kunst, Exposities en Musea. Het lijkt dat het 
aantal deelnemers uit een vaste groep van geïnteresseerden komt. 

Talen:  

De belangstelling voor Italiaans blijft constant voor de conversatiegroepen. De beginnerscursussen 
zijn niet doorgegaan. Er was geen belangstelling voor de cursus Chinese taal en cultuur 
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Creativiteit en Vaardigheden:  

Bridge basis is weer gestart. In het voorjaar , maar in voorjaar 2020 konden de cursussen niet 
afgemaakt worden.                                                                                                                              
Voor Outdoor navigatie was weer belangstelling en Opfriscursus Verkeer was geen belangstelling. Het 
is aan te bevelen deze cursussen een paar jaar over te slaan. 

Gezondheid en beweging: 

Yoga, Tai-chi, Fitgym 55+ zijn en blijven populaire cursussen. In mei is de yoga weer verlengd over de 
zomermaanden heen. Tai-chi heeft een constant aantal deelnemers.                                                     
In juni is een proefles ZEN gegeven met de bedoeling deze in september te starten 

Hulpverlening en Reanimatie:  

De 2 cursussen Reanimatie en AED in het voorjaar zijn goed bezocht. 

Computercursussen:  

De cursus PC-beheer Windows was een goed bezet. Nadruk lag op functioneren van systeem, 
privacy en veiligheid. Bij deze cursus zal de belangstelling afnemen doordat de doelgroep is bediend. 
Er was behoefte aan een cursus PC gebruik gericht op basaal gebruik. 

Jeugdcursussen:  

De deelname aan de Danscursussen (Mimi’s Danstuin en Klassiek Ballet) is stabiel. De populariteit 
van deze cursus is in hoge mate te danken aan de, voor kinderen aantrekkelijke, aanpak van de 
(nieuwe) docent. Helaas zijn de lessen tijdens de lock down periodes niet doorgegaan 

Conclusie: 

Het lijkt duidelijk dat we in de komende jaren de goed lopende cursussen moeten blijven continueren. 
Als we een ‘”normaal” jaar hadden gehad, waren we stabiel gebleven t.o.v.2018-2019 

Activiteiten m.b.t.  seizoen 2020-2021:  

  Samenstellen van het programmaboekje 2020-2021: Het programmaboekje van De Pracht 
en VUW werd goed verwelkomd in de wijk. VUW sluit zich ook dit jaar aan en er wordt  een 
gezamenlijk boekje uitgegeven. 

 Open Dag: De open dag in september 2020 is vanwege corona niet doorgegaan 
  

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2020/2021:  

 De samenwerking met VU Waalre in stand houden in foldersamenstelling, prijsafstemming en 
docentenbeleid.  

 Blijven zoeken naar ideeën voor cursussen/workshops die passen bij de tijdsgeest, met 
daarbij extra aandacht voor interesses van jongeren. 
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9. Commissie Zorg & Welzijn 
 
Samenstelling Commissie: 

Loes Kort, voorzitter 
Dorien de Waal, commissielid 
Saskia van den Broek, commissielid 
  
Algemeen 
 
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Waalre verantwoordelijk voor het Wmo-beleid, de  
participatiesamenleving en leefbaarheid van de wijk. De Pracht speelt hierbij een rol als partner van 
de gemeente Waalre.  
In 2014 is hiervoor de Commissie Zorg en Welzijn opgericht.   
Onder deze commissie vallen de PrachtDag, inloopochtend Het Toverstokje, Ons Eetcafé, het Repair 
Café en het juridisch spreekuur.  
Jaarlijks zijn er ook incidentele activiteiten 
 
PrachtDag 
 
Algemeen 
 
PrachtDag is een dagbestedingsproject voor kwetsbare ouderen uit Waalre, die niet meer in staat zijn 
om zelfstandig deel te nemen aan bestaande ontmoetingsactiviteiten. 
Dit project is in 2014 in samenwerking met de gemeente Waalre als pilot gestart.  
Al vanaf het begin was duidelijk dat de PrachtDag een goed initiatief was en in een behoefte voorzag. 
Eind 2015 heeft de gemeente Waalre besloten om de PrachtDag blijvend te ondersteunen met  
€ 25.000,00 per dag per jaar. Ook werd er toestemming gegeven tot de start van een tweede 
PrachtDag vanaf november 2015.  
De PrachtDag is het gehele jaar toegankelijk ( m.u.v. de officiële feestdagen) op maandag en 
woensdag, van 9.30 tot 16.00 uur.  
 

PrachtDag resultaten 2020  

Het jaar 2020 is voor PrachtDag echter geheel anders verlopen door de coronacrisis.              In 
januari en februari was er nog volledige bezetting op de maandag en woensdag van gemiddeld 10 
personen per groep. Per dag waren er 2 vrijwilligers en 1 professional betrokken. In de loop van dit 
jaar zijn 3 gasten overleden en 3 gasten overgeplaatst naar geïndiceerde zorg.                                 
Van 16 maart tot 1 juni was er een totale lockdown en bleven de ouderen thuis. Vanuit de Pracht 
hebben de professionals en de vrijwilligers initiatieven ontwikkeld om binding te blijven houden met 
onze gasten.                                                                                                                                              

Er werd een telefooncirkel opgestart en er vonden keukenraambezoekjes plaats. Ook werden onze 
gasten verwend met kaartjes, eigen gemaakte appeltaart en feestelijke bloemstukjes 

In juni 2020 kon de PrachtDag weer opstarten, wel onder gewijzigde omstandigheden. Er werd een 
protocol opgesteld en ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Per keer mochten 4 gasten 
komen begeleid door 1 professional en 1 vrijwilliger. Er werd een extra dag aangeboden zodat 
eenieder 1x per week kon komen. De zaal werd corona proof ingericht en gasten en mantelzorgers 
werden geïnformeerd over het protocol.  

Tegelijkertijd hebben we het PrachtDag Journaal geïntroduceerd om de onderlinge binding zoveel 
mogelijk te behouden. Hierin wisselen we nieuwtjes uit, plaatsen we foto’s en bieden we leuke 
thuisopdrachtjes aan. 

Vanwege het mooie weer hebben we dit jaar veel buiten kunnen vertoeven.  

Ons jaarlijks uitstapje is komen te vervallen. 

De PrachtDag is onder deze omstandigheden tot einde jaar opengebleven.   
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Inloopochtend ‘t toverstokje 

Inloop het Toverstokje startte begin 2020 met veel ambitie. 

Er waren nieuwe vrijwilligers aangetrokken en er was een vernieuwd activiteitenaanbod met o.a. een 
muziekdocente en bewegingslessen van een fysiotherapeute. Helaas ook zij hebben vanaf maart 
2020 geen ouders en kinderen meer kunnen ontvangen. 

Ons eetcafé en het Repair Café Waalre  

Wat betreft het Eetcafé’ en het Repaircafé,  deze hebben vanaf maart niet meer plaatsgevonden. 
Struikelblok hierbij was de 1.50 m. maatregel en de hygiënevoorschriften rondom het 
materiaalgebruik. 

Het Juridisch Spreekuur 

Het juridisch spreekuur heeft 3x plaatsgevonden (januari, februari, oktober)    
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Algemene Doelen en doelstellingen  2021 

 Deze zijn bij het schrijven van dit verslag moeilijk te formuleren.  

 Zodra er versoepelingen komen in het coronabeleid bekijken we met de betrokken vrijwilligers 
en bestuur wat de mogelijkheden zijn.                                                                                             
Zolang de 1.50 m maatregel van kracht blijft is er nog te veel beperkingen voor het opstarten 
van het Eetcafé en Repair Café onder de oude omstandigheden.                                           
Voor deze groepen gaan we samen met de vrijwilligers een alternatief aanbod creëren. 

 De groepsgrootte van de PrachtDag kan onder de huidige richtlijnen opgeschaald worden tot 
6 personen per groep. Hierdoor wordt het mogelijk om nog nieuwe gasten toe te laten.  

Incidentele activiteiten 2020:  

Jeugdactiviteiten zomer 2020 . 

Vanwege de coronacrisis bleven veel wijkbewoners tijdens de vakantie dichtbij huis. Er bleek behoefte 
aan jeugdactiviteiten voor de thuisblijvers.  

Reden voor De Pracht om buitenactiviteiten voor de jeugd te organiseren. 

In deze periode waren er voor basisschoolkinderen geen beperkingen meer in afstand. Voor ouders 
en begeleiders hebben we een protocol opgesteld volgens de richtlijnen van het RIVM en van de 
gemeente toestemming gekregen voor deze activiteiten.                                                                      
Het betrof een luchtkussenfestival op 30-07-2020, een schuimparty met discomuziek op 06-08-2020 
en een interactieve spellenmiddag met de spelcomputer Picoo. Op alle dagen was het schitterend 
weer.                                                                                                                                                        
We kijken terug op een zeer geslaagde zomerperiode voor de jeugd.  

Week van de eenzaamheid 1-8oktober 2020.  

Hierbij is samengewerkt met de gemeente Waalre                                                                                  
Er zijn kaarten bezorgd bij willekeurige wijkbewoners om hen te attenderen op de activiteiten van De 
Pracht. Medewerkers van het Philips Museum hebben een presentatie verzorgd. Voor de oud Philips 
gedienden was dit een feest van herkenning.                                                                                        
De belangstelling voor de kienmiddag  was erg groot. We kijken of we dit in ons aanbod kunnen 
opnemen.  

Alles uiteraard coronaproof.  

Doe Mee Project, van vóór en dóór senioren - Oranje Fonds  

Dit project wordt gesponsord door het Oranje Fonds met co-financiering van de gemeente Waalre en 
de Christoffelstichting Waalre.  (Looptijd januari 2018 – april 2021) 
Doelstelling van dit project was preventie eenzaamheid. In 2019 hebben we een aantal nieuwe 
activiteiten kunnen aanbieden die uiterst succesvol waren. Hiermee bereikten we een nieuwe 
doelgroep. Het betrof de Indische middag, het zomerkorenfestival en het Danspaleis. Deze hebben we 
opgenomen in ons aanbod van 2020. Verder waren er plannen voor 2 live meezingmiddagen en een 
taxatiemiddag voor kunst en antiek   
Alle activiteiten vanaf maart 2020 zijn komen te vervallen door de coronacrisis. Ons streven was om 
aan het eind van dit project maandelijks een zondagmiddagactiviteit aan te kunnen bieden, aangevuld 
met 3 grotere   activiteiten op jaarbasis.  

Na de lockdown in juni 2020 hebben we weer kleinschalige activiteiten opgestart, echter de grotere 
evenementen waren niet meer haalbaar. Zodra het weer mogelijk is zullen we de succesvolle 
activiteiten weer inplannen. 

In overleg met het Oranje Fonds hebben we dit project afgerond. Gemeente en Christoffelstichting zijn 
hiervan op de hoogte gesteld en werden bedankt voor hun steun.   



JAARVERSLAG 2020                            GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PRACHT 

25 
 

  

10. Commissie Beheer en Exploitatie  
 
Samenstelling commissie 
 
Piet Verhoeven, voorzitter 
Brigitte Arie, coördinator horeca 
Jelle Bos, systeembeheerder 
Robert van Gulik, systeembeheerder 
Patrick Delissen technische ondersteuning 
Toon Mesman, technische ondersteuning 
Jos Slaats, beheerder 
Unice Buurmeijer, beheerder 
Conny van Nistelrooij, interieurverzorging 
 
Gastheren en gastvrouwen: 
 
Mart Linnemans, voorzitter 
Hans van Baal, Toos Bogers, Lenneke v Gulik, Merian Hoogland, Marie-Jeanne Horsten, Marianne 
Keijzer, Nelly Klijs, Lia v d Leur, Dinie Linnemans, Harry ván Oorschot, Wil Rutter, Wilma Stofmeel,  
Heidi van de Veer en Wil van t Verlaat. 
  
Commissie Beheer – Huisvesting 
 
Het resultaat van 2020 is voor huisvesting door het coronavirus teruggelopen tot een dieptepunt 
De overzichten met bezettingsgraden en huur per klant zijn voor analyse beschikbaar. 
Er is in met ingang van het seizoen 2020-2021voor de zaalhuur geen prijsverhoging toegepast. 
 
Commissie Beheer - Horeca  
 
Het resultaat van 2020 voor de horeca zijn door gedwongen corona sluitingen van De Pracht en de 
horeca sterk gedaald  
Aangezien de zaalverhuur ook drastisch is teruggelopen is de post interne consumpties navenant 
sterk gedaald. 
 
Zaken die in 2019 verwezenlijkt zijn: 
 

 De toiletten op de 1e etage zijn in zijn geheel gerenoveerd en omgebouwd. Dit met inzet van 
een aantal vrijwilligers. De herentoilet is omgebouwd tot dames toilet en vis versa. 

 Er is een nieuwe inbraakinstallatie geplaatst. 

 De PC’s van de beheerders zijn vernieuwd. 
 Er is een nieuw kopieerapparaat aangeschaft en geplaatst. 

 I.v.m.  de sfeer(bevordering) zijn de spots in zalen 1, 2 en 3 zijn vervangen door dimbare 
LED’s. 

 In zaal 7 is een nieuwe afzuiging geïnstalleerd. Ook i.v.m. ventilatie richtlijnen Corona 
maatregelen. 

 Alle vloeren in de zalen zijn in eigen beheer gereinigd en behandeld. 

 Er zijn 5 zogenaamde kuchschermen aangekocht. 
 Er is een tweede automatische schuifdeur geplaats in de ingangshal. 
 Het gebouw is in zijn geheel corona proof gemaakt en ingedeeld met looproutes, plaat indeling 

op 1.5 meter, en alle noodzakelijke protocollen m.b.t. handenreiniging, mondmaskers etc. 
 Er is voorduren overleg met de gemeente over wat er wel en niet kan i.v.m. de maatregelen. 
 De gemeente heeft toestemming gegeven voor een corona-proof terrasuitbreiding.. 
 Het pensioen van de beheerder Jos Slaats is eind december ingegaan. Voorlopig wordt zijn 

functie niet opgevuld. Wel blijft de vacature voor een 2e beheerder bestaan. 
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 De consumptie prijzen zijn niet verhoogd, de zaalhuurprijzen wel.. 
 Er hebben positieve beoordelingsgesprekken met het personeel plaatsgevonden. 
 Er is gekeken of De Pracht zich kan aansluiten bij de Waalrese ondernemers organisatie. 
 Er zijn twee exposities van schilderijen van Waalrese kunstenaars en de Hofschildersgroep 

 

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2021 
 

 Het verder promoten van de mogelijkheid van het verhuren van de ruimtes en zalen. 

 Promotie van “Pinnen Graag” . 

 Indien financieel haalbaar worden de toiletten op de eerste verdieping gerenoveerd. 
 Het verder invoeren van Shared Point. 

 Mogelijkheden onderzoeken van sfeerverlichting in zalen 1, 2 en 3. 

 Advies vanuit de commissie om de consumptieprijzen voor 2020 niet te verhogen. 

 Aantrekken van nieuwe parttime beheerder i.v.m. pensionering Jos Slaats. 

 Mogelijkheden onderzoeken voor ondersteuning interieurverzorgster. 

 Verfraaiing van de entree van het gebouw. 
 Aanleggen van nieuwe schuifdeuren in de hal t.b.v. sluiswerking. 
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11. Commissie Communicatie & Marketing 

Samenstelling commissie 
 
Martin Asveld: redactie en programmaboekje 
Frank Mollen: vormgeving en realisatie posters, affiches etc.  
Cor van Mosseveld: redactie Prachtnieuwtjes, Zomervakantie koor  
Jos Boonen: website, redactie en wisselende zaken 
Milou Verhagen: persberichten, website, social media en digitale nieuwsbrief Prachtflits 
 
De commissie heeft officieel geen voorzitter meer sinds maart 2019, maar werkt als team samen. 
Voor de organisatie en andere vrijwilligers is duidelijk wie aanspreekpunt is voor elk onderwerp. De 
vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur gebeurt roulerend door de leden van de commissie. 
 

Resultaten 2019 

Middels continue zichtbaarheid probeert de commissie kenbaar te maken wat er gebeurt in De Pracht.  

De commissie verzorgde de volgende communicatiemiddelen:  
 Website www.depracht.nl, dagelijks beheer en nieuwsberichten; 
 Digitale nieuwsbrief Prachtflits, maandelijks; gemiddeld 900 lezers. 
 Facebookpagina; gevolgd door 580 personen.  
 Prachtnieuwtjes, informatieblad voor vrijwilligers van De Pracht, 3x p.j.; 
 Persberichten, folders, flyers, posters, affiches, wekelijks bij nieuws en activiteiten; 
 Programmaboekje 2020 - 2021; 
 Plan van aanpak voor meerjarenplan naar aanleiding van rapport Brandmanagement door studenten 
Avans.en business plan CCM 

Persberichten en externe publicaties 

Dec commissie draagt samen met de andere vrijwilligers voor publiciteit. Zeer regelmatig  verschijnen 
er persberichten van De Pracht in lokale media o.a. weekblad De Schakel. Mede hierdoor wordt de 
zichtbaarheid en bekendheid van gemeenschapscentrum De Pracht groter. Ook de regionale media 
worden voorzien van persberichten, nieuws en actuele programma-informatie. Binnen de regio 
Eindhoven Studio 040. Verder is er goed contact met het Eindhovens Dagblad, met een aantal 
publicaties en interviews tot resultaat. Dit jaar was de Pracht zelfs landelijk in de media met een 
reportage van SBS 6 programma “Hart van Nederland  

Een aantal voorbeelden van publicaties in het Eindhovens Dagblad zijn hieronder weergegeven, naar 
aanleiding van o.a. jubilea, activiteiten of evenementen. 

 Praktijklessen van Christoffelschool Aalst maken kinderen nieuwsgierig naar techniek 
(Eindhovens Dagblad 

 Dorpshuis De Pracht in Aalst richt zich vol goede moed al op 2021 (Eindhovens Dagblad)  
 TV uitzending over gevolgen coronamaatregelen voor De Pracht (SBS6 Hart van Nederland) 
 Hofschilders vieren jubileum (De schakel) 
 Hoe mooi wordt het bij De Pracht in Aalst? (Eindhovens Dagblad)  
 Bevlogen voorzitter neemt afscheid. (De Schakel)  
 Handtekeningen om burgemeester te steunen (Omroep Brabant) 
 Wweek tegen Eenzaamheid 2020: Kom erbij! (De Schakel) 
 Ballerina’s in de dop (De Schakel) 
 Geen Halloweentocht (De Schakel) 
 Kienmiddag in De Pracht (De Schakel) 
 De Pracht heeft veel te bieden (De Schakel) 
 Luchtkussen festival, schuimpary en Pico spelmiddag  in De Pracht ( De Schakel)   
 Alternatieve activiteiten vanuit PrachtDag in corona lock-down (diverse media) 
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Programmaboekje  

Het  jaarlijkse programmafolder is dit jaar gezamenlijk vanuit De Pracht en de Volks universiteit 
Waalre uitgegeven in de vernieuwde vorm. Het boekje biedt een overzicht van activiteiten en 
cursussen ten behoeve van de inwoners van Waalre, zowel op locatie De Pracht als in het Klooster. 
Het programmaboekje is breed verspreid onder alle inwoners van Waalre en op belangrijke plaatsen, 
zoals het Huis van Waalre. 

Nieuw in 2020 was het gebruik van advertenties in het programmaboekje. Dank zij de inspanningen 
van de commissie hebben 9 verschillende organisaties in Aalst Waalre een advertentie geplaatst. De 
opbrengsten van de advertenties drukken de kosten voor het boekje. Gezien de positieve reacties 
willen we dit ook de komende jaren voortzetten. 

 

Interne communicatie  

Naast de externe communicatie dient er ook aandacht te zijn voor een goede interne afstemming. 
Vanwege de sluiting van De Pracht bleek interne communicatie belangrijker dan ooi. Men miste enorm 
het binnenlopen bij De Pracht  en om verbonden te blijven met wat er gebeurde, zijn er verschillende 
acties opgezet samen met andere commissies. Zo zijn er bijvoorbeeld extra mails gestuurd aan alle 
vrijwilligers en zijn er Kerst presentjes persoonlijk uitgereikt , om de vrijwilligers een hart onder de riem 
te steken 

Daarnaast is de Prachtnieuwtjes als belangrijk kanaal gebleken, een intern informatieblad voor alle 
vrijwilligers. Hierin worden vrijwilligers geïnterviewd en worden mooie verhalen gedeeld met als doel 
om de interne betrokkenheid te vergroten.  

Maandelijks verschijnt de digitale nieuwsbrief Prachtflits met nieuws over activiteiten cursussen en 
actuele zaken.  

Allereerst wordt geprobeerd om een wisselwerking met andere commissies binnen De Pracht te 
bewerkstelligen, zodat men op tijd op de hoogte is en mee kan denken over publiciteit en 
marketingkansen. Ten tweede is interne communicatie van belang om de betrokkenheid van 
vrijwilligers en bezoekers te behouden. 
 

Communicatie- en Marketingplan 
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Een gemeenschapscentrum is een plek van ontmoeting, ontplooiing, ontspanning en opvang. Dit is 
het uitgangspunt voor het opgestelde communicatie en marketingplan. De communicatiestrategie is 
een combinatie van informeren en activeren van de doelgroepen. 
De commissie blijft voortdurend werken aan bekendheid van de organisatie en haar activiteiten. Het 
profileren van De Pracht gebeurt op gepaste wijze, met communicatiemiddelen die passen bij de 
doelgroep. Daarbij wordt gezocht naar samenwerking binnen en buiten het netwerk, ook gericht op 
marketingactiviteiten van de organisatie.  
 
De uitvoering van het plan is gestart in 2019. Een aantal zaken die al zijn opgepakt in 2019: In 2020 
lag de uitvoering van het plan grotendeels stil vanwege Corona. 

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2021 

Het communicatie- en marketingplan zal verder uitgevoerd worden met nieuwe speerpunten. Een van 
die speerpunten is het Jaar van de Vrijwilliger. Hiervoor zijn al verscheidene ideeën in ontwikkeling. 
Ook het opzetten van een klankbordgroep, om input op te halen voor het te vormen beleid en het 
nieuwe meerjaren plan blijft actueel. Een tweede speerpunt is het opzetten van Vrienden van De 
Pracht, waarbij we organisaties voor lange termijn aan ons willen binden.  

Daarnaast blijven we aandacht houden voor het verbeteren van het imago van De Pracht, middels 
verschillende middelen en communicatie-uitingen , zoals face book en de Website. Daarnaast 
ondersteunt de commissie het Dagelijks Bestuur bij een nieuw meerjarenplan en zijn de eerste 
stappen gezet. 
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12. Overzicht vaste gebruikers 

 

Diverse verenigingen, instellingen en groepen maakten in 2020 regelmatig gebruik van het gebouw 
van De Pracht. Onderstaand een overzicht van de 38 vaste gebruikers: 

 

Aalst-Waalre Belang     Literatuurgroep  
Bamboefluit      MIM 
Beekdael      Nederlandse Bridge Bond District ZO  
Bridgeclub Aalst-Waalre    PVGE afd. Aalst-Waalre  
Bridgeclub Elma     Reiki 
Bridgeclub Bridge Inn     SELF 
Bridgeclub Pracht van Waelst    Seniorenraad 
Bridgeclub woensdagmiddag    Stichting Boerenbruiloft Aalst 
Buurtbus vereniging Waalre    Stichting ’t Heft 
Buurtvereniging Goudberg    Toerclub Aalst-Waalre 
Buurtvereniging Malando    Trinity Church 
Buurtvereniging Ouwe bouw Quilting-Bee 
De Hofschilders      Vaarcursus    
Gemeente Waalre     Voorheen Pagatoete 
De Edelzanger Vogelvereniging    Vrije Pracht schilders 
Handwerkclub PVGE     VVE Kosterhof 
IDM (Iedereen Doet Mee)     
Inloop De Boei GGZe     WEL 
Janske’s Theater     Woon Initiatief Waalre  
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NB. Omdat de cursussen en activiteiten in De Pracht lopen van september t/m mei/juni is, in tegenstelling tot de jaarverslagen van overige commissies,  
de inhoud van dit verslag gebaseerd op het cursusaanbod van september 2019 t/m augustus 2020 

 

Bijlagen:      CURSUSOVERZICHT 2019 / 2020 

 
Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Herkomst  

(postcode) 
 
Cursussen die niet doorgingen 
Cursussen 

 
# 
 

  
M 

 
V 

<
 1

2 

1
3

-1
8 

1
9

-2
5 

2
6

-4
0 

4
1

-5
0 

5
1

-6
0 

6
1

-7
0 

7
1

 >
 

5
5

8
3 

5
5

8
2 

5
5

8
1 

e
ld

e
rs 

Biljart cursus dames en heren voorjaar’20  1 2 3      1 1 2 1 3   

Biljart cursus dames en heren avond  2 1 1          1 1  

Biljart cursus dames en heren middag  3 2 2      1 2 2 1 2 1  

Boekencarrousel - Leesgroep  4 1 7      1 1 6 3 2 3  

Bridge (basis)  5 9 6      2 6 7 3 6 3 3 

Bridge (vervolg basis)  6 7 11      1 6 11 8 4  7 

Bridge (vervolg verdieping)  7 4 15     2 3 7 6 9 4 1 5 

Bridge (vervolg gevorderden)  8 5 15      2 6 12 10 3  7 
Chinese taal 9 - 13 jaar # 9 0 0             
Chinese taal en cultuur II # 10 0 0             
Dansen voor volwassenen # 11 0 0             
Digitale fotografie voor beginners # 12 0 0             

Digitale fotografie najaar  13 4 4     1 2 1 3 4 2 1 1 

Glassierkunst # 14 0 0             

Italiaans conversatie 3  15 1 5      4 1   1 1 4 

Italiaans op reis # 16 0 0             

Italiaans voor beginners 1e jaar # 17 0 0             

Italiaans voor gevorderden   18 1 9      2 8  2 2  6 

Klassiek ballet 4 - 6 jarige  19 0 9 9        2 4 2 1 

Klassiek ballet 6 - 9 jarige  20 0 6 6        4  2  

Klassiek ballet 9 - 12 jarige  21 0 7 7        2 3 2  

Klassiek ballet voor volwassenen # 22 0 0             

Leesgroep dinsdagmiddag  23 0 9       1 8 3  1 5 

Leesgroep vrijdagochtend  24 1 9      1 6 3 6  3 1 

Lezing kunstgeschiedenis  25 2 10      2 7 3 7 2 1 2 
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Activiteit Deelname Leeftijdsindeling Herkomst  
(postcode) 

 
Cursussen die niet doorgingen 
Cursussen 

 
# 
 

  
M 

 
V 

<
 1

2 

1
3

-1
8 

1
9

-2
5 

2
6

-4
0 

4
1

-5
0 

5
1

-6
0 

6
1

-7
0 

7
1

 >
 

5
5

8
3 

5
5

8
2 

5
5

8
1 

e
ld

e
rs 
Lezing kunst, exposities en musea # 26 0 0             

Mimi’s danstuin groep 1 # 27 0 0             

Opfriscursus Verkeer 1 # 28 0 0             

Opfriscursus Verkeer 2 # 29 0 0             

PC-Beheer Windows 10  30 2 5        7 3 2 2  

PC-Beheer Windows 10 basis  31 3 1        4 1 1 2  

Reanimatie en AED gebruik najaar’19  32 1 3       4  4    

Reanimatie en AED gebruik voorjaar’20  33 3 4      2 2  2 1 4  

Reanimatie Herhaling # 34 0 0             

Reanimatie Herhaling # 35 0 0             

Spinoza  36 4 13      2 6 9 9 5  3 

Spinoza # 37 0 0             

Tai Chi  38 3 9       4 6 6 1 2 3 

Workshop outdoor navigatie # 39 0 0             

Yoga dinsdaggroep 1  40 0 9      2 4 3 9    

Yoga dinsdaggroep 2  41 1 10      2 2 7 9 1  1 

Yoga donderdaggroep 1  42 0 11      2 4 5 8 2 1  

Yoga donderdaggroep 2  43 0 12      2 2 7 6 4 1 1 

Yoga maandaggroep 1  44 0 12     2 6 4  6 5  1 

Yoga maandaggroep 2  45 2 9    4 3  3 1 5 4 2  

Zomer Yoga  46 0 0             

Zen (proefles) # 47 1 1         2    

                 
Totaal aanbod  47               
Niet doorgegaan # 19                
 
Totaal cursisten  

   
60 

 
227 
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