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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE) over het jaar 2021. Wederom een 
jaar om doelstellingen en daarbij horende plannen enthousiast te realiseren.  

De Pracht is hét 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 
SDPE faciliteiten voor verenigingen en clubs en fungeert ze als wijkcentrum op het gebied van zorg en 
welzijn. SDPE is de maatschappelijke en sociale spil voor Aalst. Per week verwelkomen we gemiddeld 
zo’n 1200 bezoekers. Alle activiteiten, cursussen en evenementen zijn in 2021 verzorgd door onze 
vrijwilligers, docenten, beroepskrachten en personeelsleden. 

Helaas heeft Corona ons ook dit jaar enorm veel parten gespeeld. Van begin januari tot 6 april en van 
19 december t/m 31 december hebben we onze toegangsdeuren gesloten moeten houden. In de 
tussenliggende tijdvakken konden we weer, geheel of gedeeltelijk, onze gasten verwelkomen. 

Zoals het financiële overzicht laat zien, hebben we deze moeilijke periodes toch redelijk goed kunnen 
opvangen, mede ook door de overheidssteun en de coulante opstelling van de gemeente Waalre met 
betrekking tot de subsidietoekenning. 

Natuurlijk blikken we alweer vooruit, op weg naar talrijke evenementen. Graag presenteren we 
binnenkort ook ons meerjarenplan 2022 – 2025. 

Om u allen alvast hoopvol uit te laten zien naar feestelijke ontmoetingen, willen wij u nog herinneren 
aan twee bijzondere en vreugdevolle evenementen afgelopen jaar, te weten, de uitreiking van de 
koninklijke onderscheiding aan oud-voorzitter Hans van Baal en de prachtige fototentoonstelling: 
De vrijwilliger in beeld. 

Graag zien wij u, wellicht weer of een eerste keer, in ons ontmoetingscentrum verschijnen.  

  

Waalre, april, 2022 

Namens het bestuur Stichting De Pracht Ekenrooi (SDPE),  
 
Frans Franssen, voorzitter.  
 
Contactgegevens:  
Gemeenschapscentrum 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/ 
Twitter: https://twitter.com/DePracht 
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2. Financiën SDPE  

Realisatie in 2021 

In 2021 is De Pracht van begin januari tot 6 april gesloten geweest als gevolg van de corona 
pandemie. In totaal is De Pracht hierdoor 13 weken gesloten geweest. Uitzondering hierop vormden 
de Prachtdagen waarop we wel gasten mochten ontvangen .Het spreekt voor zich dat de langdurige 
sluiting directe gevolgen heeft gehad voor: 

 opbrengst zaalhuur aan derden 

 opbrengst zaalhuur door vervallen cursussen en activiteiten 

 lagere opbrengst van de bar 

 wegvallen van een aantal activiteiten in de wijk zoals zomeravondkoor, Halloween. 

Door bovenstaande oorzaken zou het financiële resultaat sterk negatief zijn uitgekomen. Gelukkig 
heeft de gemeente Waalre de toegezegde subsidies over 2021 aan De Pracht kunnen overmaken, 
terwijl ook anderszins de gemeente zich soepel heeft opgesteld. 

Naast subsidie van de gemeente Waalre is De Pracht ook in 2021 in aanmerking gekomen voor 
uitkeringen uit de corona maatregelen van de overheid , de z.g. NOW en TVL regelingen. 

Dit alles heeft ertoe geleid dat het resultaat over 2021 een bescheiden positief resultaat van 1.800 
euro laat zien. In het resultaat is rekening gehouden met het mogelijk terugbetalen van een deel van 
de reeds ontvangen cursusgelden en van de ontvangen voorschotten van de NOW regeling.  

Een uitgebreide verantwoording van de financiën en het goedkeurend verslag van de Kascommissie 
staan in het Financieel jaarverslag van de Stichting De Prachtdag Ekenrooi. 

 

Verwachting 2022 

In februari 2022 zijn de laatste corona maatregelen vervallen, zodat weer het gehele scala van 
cursussen en activiteiten door De Pracht kan worden aangeboden. De exploitatie van de zalen en het 
buffet zullen hierdoor ook in positieve zin beïnvloed worden. De steunmaatregelen van de overheid 
zijn per 31 maart 2022 gestopt, maar De Pracht had hier na september 2021 geen beroep meer op 
gedaan.De salariskosten zullen wel stijgen omdat per april 2022 een beheerder is aangetrokken, ter 
vervanging van de per 1.1.2021 gepensioneerd medewerker. Tevens zal in 2022 de gevormde 
voorziening corona afgebouwd worden. 

Niettemin verwachten wij ook voor 2022 een bescheiden positief resultaat in lijn met de resultaten van 
de achterliggende vijf jaren.   
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3. 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 coördinator is als notulist bij de AB 
vergaderingen aanwezig. 
 
  
Bestuursleden:  

 
 
 

 Frans Franssen is sinds 1 juni 2021 de opvolger van Hans van Baal als voorzitter. 
 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 hiervoor dispensatie. Deze dispensatie is 
inmiddels verlengd tot en met december 2022. 

 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. 
 Milou Verhagen is sinds juni 2018 de voorzitter Commissie Communicatie & Marketing. 

Sinds 2021 is zij contactpersoon en zullen de commissieleden beurtelings de 
bestuursvergaderingen bijwonen. 
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Ontwikkelingen bestuur 2021 
 

 Voor 2021 blijft de vacature voorzitter Commissie Communicatie & Marketing actueel.  
 Er zijn een aantal activiteiten en publicaties opgesteld voor het werven van vrijwilligers voor de 

bestuur vacature secretaris. Ook zullen de HRM afdelingen van diverse grote bedrijven en 
instellingen benaderd worden zodat zij dit kunnen meenemen in hun “Voorbereiding op 
pensioen” besprekingen. 

 In 2021 is er een nieuwe versie van de Prachtintro voor vrijwilligers beschikbaar. 
 Er zal een start worden gemaakt met het opstellen van een nieuw vierjarenplan 2022 – 2025. 

Samenwerking met de Commissie Communicatie & Marketing is relevant.  
 
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. (drie medewerkers in 2021)  

 administratieve / Pracht coördinator: Brigitte Arie (0,5 fte) 
 beheerders: Unice Buurmeijer en Jos Slaats (1,63 fte’s). 
 interieurverzorgster: Conny van Nistelrooy ( 0,3 fte’s ) 
 (Jos Slaats ging per dec. 2020 met pensioen. Hij overleed helaas op 14 januari 2022) 
  

 
Doelstellingen en Ontwikkelingen medewerkers 2022 
 

 Het bestuur zal zo spoedig mogelijk, middels vacature, een kandidaat beheerder uitnodigen. 
 SDPE blijft ook in 2021 officieel Leerwerkplek. Hiervoor zijn er contacten met Summa College. 

Stagiaires kunnen ingezet worden bij het secretariaat, beheer en CZW. 
 Zeer wenselijk is het indien SDPE ondersteunt wordt door jeugd en jongeren organisatie 

Dynamo, gefaciliteerd door de gemeente Waalre. 



JAARVERSLAG 2021                            GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PRACHT 

7 
 

4. Vrijwilligers  
 
Het bestuur van 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  2019  2020  2021    
5583  Ekenrooi  108  99  95    
5582  Voldijn   49  41  43    
5581  Waalre dorp  11  11  10    
Elders   Buiten Waalre  12  12  11    
Totaal     180  163  159    
    
Verdeling vrijwilligers naar leeftijd    
   < 20 jaar  

  
21-40 jaar   41-59 jaar  >60 jaar   > 70 jaar  >80 jaar  

2019  3  28  49  94      
2020    22  31  110      
2021  3  26  35  39  46  10  

  
De Pracht beschikte in 2021 totaal over 159 vrijwilligers bestaande uit 98 vrouwen en 61 mannen.   
De meeste vrijwilligers wonen in de eigen wijk. Vrijwilligers die verhuizen blijven vaak betrokken bij De 
Pracht. Dit jaar zijn 14 vrijwilligers uitgestroomd en 9 vrijwilligers er bijgekomen.  
Bij de leeftijdsopbouw van de vrijwilligers valt op dat het merendeel van de vrijwilligers van middelbare 
leeftijd en ouder is. Opvallend is dat de meeste vrijwilligers boven de 70 jaar zijn. Het zijn de vitale 
ouderen die zich graag willen inzetten voor hun eigen wijk. De jongere vrijwilligers zijn o.a. betrokken 
bij Danspunt Butterfly. Het werven van jongere vrijwilligers blijft voor De Pracht een aandachtspunt.  
De vacature van de Pracht voorzitter is per 1 juni 2021 opgevuld.  
Overige 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.   
 
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.  
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Resultaten 2021   
 
Het afgelopen jaar is De Pracht 2 maal gesloten geweest vanwege Covid19. Het betrof de periode 1 
jan 2021 tot  5 april en van 29 november tot 31 december 2021.  
Dit had een grote impact op onze vrijwilligers. Van april tot november  konden nog  een aantal 
activiteiten plaatsvinden binnen de coronamaatregelen. Dit betrof een aantal cursussen en 
buitenactiviteiten voor volwassen. Grotere bijeenkomsten waren niet mogelijk. Voor jeugdactiviteiten 
waren er minder beperkingen.   
We hebben relatief veel oudere vrijwilligers die zelf tot de kwetsbare groep behoren. Sommige durfde 
hun activiteiten nog niet op te pakken. Hierdoor was onderling contact met elkaar ook niet meer 
vanzelfsprekend.    
Aan de voorzitters van de 5 commissies is gevraagd om contact te onderhouden met hun eigen groep 
om het Pracht gevoel te behouden.   
Het bestuur was doordrongen van het feit dat binding houden met de vrijwilligers in deze periode 
cruciaal is.    
  
Wat hebben we kunnen doen in 2021 
 

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

 Jaar van de Vrijwilliger:  
o Paasattentie voor alle vrijwilligers: deze is huis aan huis door het bestuur bezorgd.  
o Project Vrijwilligers in Beeld. Ruim 100 vrijwilligers zijn op de foto gezet. De expositie 

van het project Vrijwilligers in Beeld was tot het eind van het jaar te zien in de 
ontmoetingsruimte van De Pracht.  

o Kerstattentie: cadeaubon van lokale ondernemers met persoonlijke foto van het 
project Vrijwilligers in Beeld.   

o Vrijwilligersfeest is door de coronabeperkingen voor de 2e keer niet doorgegaan.   
 Op individueel niveau: kaartjes, mailtjes en telefoontjes naar vrijwilligers bij 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.   
 Deskundigheidsbevordering herhaling BHV (BedrijfsHulpVerlening) voor beheerders, 

gastvrouwen/-heren en PrachtDag vrijwilliger.   
 Afscheid van voorzitter Hans van Baal na 9 aar voorzitterschap van De Pracht.  

Wethouder Liesbeth Sjouw heeft hem een koninklijke onderscheiding uitgereikt.       
 Welkom aan nieuwe voorzitter Frans Franssen. 
 Gemeentelijke vrijwilligerspenning en Wij Waalre Clubtalent.   

De voordracht is goedgekeurd echter de uitreiking moet nog plaatsvinden.    
 
Doelstelling en Ontwikkelingen 2022 
  
De doelstellingen zoals die opgesteld zijn voor het jaar 2021 zijn nog relevant voor 2022.   

 In 2020 en 2021 hebben we veel moeten schakelen als gevolg van de coronamaatregelen. Dit 
heeft goede protocollen en draaiboeken opgeleverd waardoor we nu sneller weer kunnen op- 
en afschalen.  
Binding met onze vrijwilligers blijft cruciaal, zij zijn de bouwstenen van de organisatie. Het is 
belangrijk hen te blijven betrekken bij de toekomst van De Pracht via nieuwsbrieven, 
mailberichten en informatiebijeenkomsten.  

 Vrijwilligersbeleid  
 Ontwikkeling vrijwilligersbeleid i.s.m. bestuur, Goed voor mekaar Waalre  en Eindhoven Doet   

Investeren in deskundigheidsbevordering   
Vrijwilligers met een beperking een plaats bieden binnen De Pracht.  

 Volgend jaar bestaat Stichting De Pracht Ekenrooi 30 jaar. Hiervoor wordt een jubileumfeest 
georganiseerd.   

 Werving vrijwilligers   
Dit jaar is de bestuursfunctie van de secretaris vacant, maar ook binnen de commissie zijn er 
belangrijke functies beschikbaar.  Zoals een ICT-er en Cursuscommissielid.    
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 Jongere vrijwilligers werven voor activiteiten die voor hen aantrekkelijk zijn. Samenwerking 
verdiepen met Dynamo jongerenwerk en gemeente.   

 Netwerken  
 Persoonlijke contacten met buurtverenigingen en scholen uitbreiden.  
 In kaart brengen ureninzet vrijwilligers.   
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5. Activiteiten Commissie 
 
Samenstelling commissie:  
 
Jos Verhagen, voorzitter commissie  
Frank Schoenmakers, secretariaat / commissielid 
Trudy Dekker, commissielid  
Janny Derkx, commissie  
Ank de Bot, commissielid 
Hans Hutjes, commissielid 
 
 
Resultaten algemeen    
 
Dit jaar zijn we net als vorig jaar wederom de dupe van het coronavirus geworden. Hierdoor zijn een 
aantal activiteiten drastisch vermindert, tijdelijk of geheel gestopt.  
Door het teruglopen van activiteiten, is het aantal deelnemers en vrijwilligers over het jaar 2021 
moeilijk te in te schatten. Om toch connecties te houden met onze vrijwilligers worden er vanuit het  
bestuur actief pogingen gedaan om het aantal vrijwilligers op peil te houden, zie ook activiteit over de 
vrijwilligers fotowand die vorig jaar gehouden is.  
 
Tevens wordt er vanuit de leiding van verschillende clubs geprobeerd om contact te houden met hun 
leden. Zo probeert Butterfly Danspunt de contact warm te houden door filmpjes rond te sturen via 
TikTok, of kleurplaten rond te sturen, waarna er later een collage van gemaakt wordt. En indien 
mogelijk zijn de danslessen eerst in de open lucht gegeven, zonder muziek, maar later ook met 
muziek.  
 
Een andere positieve noot is dat we tijdens de zomervakantie voor de kinderen toch nog enkelen 
activiteiten hebben kunnen ontplooien.  
 
Activiteiten Jeugd 2021  
 

 Dansgroep Butterfly (vanaf 6 jaar),    
 Open Dag met kindermarkt (geannuleerd), 
 Elektroclub en Lego league (8 t/m 14 jaar),   
 Crea Kids (4 t/m 8 jaar),   
 Technika 10 (voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar),   
 Paaseieren zoeken (geannuleerd),   
 Sinterklaasmiddag (geannuleerd),    
 Italiaans koken voor kinderen,   
 Deelname aan de landelijke Buitenspeeldag (geannuleerd).  
 Zomerjeugdactiviteiten; Luchtkussenfestival, Schuimparty en Zomerspelen.   

 
 
Enkele bijzonderheden met betrekking tot de jeugdactiviteiten.    
 

 Najaar 2021 zien we bij de diverse jeugdactiviteiten een licht stijgende 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 2021 actief meegedaan aan het initiatief Sjors Sportief & Sjors Creatief. 
Dit heeft nieuwe aanmeldingen voor kennismakingslessen en activiteiten opgeleverd, echter 
door het coronavirus 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.    

 Een nieuwe activiteit die twee jaar geleden is opgestart, Italiaans koken voor kinderen, is in 
afgeslankte vorm toch kunnen gaan.   
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 Butterfly Danspunt heeft waar mogelijk buiten lessen gegeven (met en zonder muziek). Ook 
heeft Butterfly Danspunt gastlessen via Tik Tok gegeven.  

 De Zomerjeugdactiviteiten waren een groot succes. Het Luchtkussenfestival had 78 
deelnemers, de Schuimparty 36 en de Zomerspelen 55. 

 
 
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 coronavirus het toelaten willen voor het activiteiten jaar 2022 
onderstaande punten blijven ondersteunen.   
 

 Jeugd- en jongerenwerk blijft een speerpunt in 2022, zoals opgenomen in het meerjarenplan 
2022-2025.  

 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 2022 sterk gaan promoten door middel van gastlessen, 

publicaties etc.    
 We zullen in 2022 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.    

 In 2022 zullen we de landelijke Buitenspeeldag i.s.m. Dynamo jeugdwerk organiseren. 
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Activiteiten volwassenen 2021 

 Muziekcafé De Pracht (geannuleerd),   
 Vrijwilligersfeest (geannuleerd),   
 50+Soos,   
 Biljartclub De Prachtstoters,   
 Diverse markten en kinderkleding- en speelgoedbeurzen, ruilbeurzen (geannuleerd),   
 Houtsnijden,   
 Carnaval (geannuleerd), 
 Rikken,   
 Boekenruilkast,   
 Prachtdamesavonden (geannuleerd), 
 Pubquiz, 
 Zomervakantiekoor (geannuleerd), 
 Jeu de Boules.   

  
   
Enkele bijzonderheden met betrekking tot de volwassenactiviteiten:   

 Alle kaart clubs voor volwassenen, hebben we waar mogelijk in sterk afgeslankte vorm plaats 
gevonden, om ervoor te zorgen dat er toch nog wat kaart activiteiten konden plaats vinden, 
hebben we speciale maatregelen genomen in de vorm van kuchschermen op de tafels.  

 De meeste activiteiten worden 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 twee 
maandelijks georganiseerd. Op de 3e donderdagavond zit de ontmoetingsruimte van De 
Pracht vol met een steeds grotere groep fanatieke dames. Door coronamaatregelen 1x door 
kunnen gaan. 

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

 Tijdens de zomervakantie hebben we een aantal activiteiten ontplooid voor jong en oud.   
 De boekenruilkast blijft een doorslaand succes. Zoals ook de kinderboekenruilkast.   

   
  
Doelstellingen en Ontwikkelingen volwassenenbeleid 2022:   

 De organisatiestructuur van de commissie (voor zowel jeugd al volwassenen) blijft een punt 
van aandacht. We zullen in 2022 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 hebben zich intussen aangemeld, maar toch blijft de behoefte aan nieuw 
jong bloed.   

 Activiteiten blijven een van de doelstellingen van De Pracht en vormen een levensader. Ook in 
2022 zullen we onderzoeken welke activiteiten door de omgeving gevraagd worden en daarop 
inspelen, met name voor eenzame ouderen.   

 Na een terdege evaluatie in 2021 verwachten we dat er activiteiten zullen ophouden. Aan de 
andere kant zijn we druk bezig binnen De Pracht, maar ook met externe partijen, om nieuwe 
activiteiten op te zetten die aansluiten bij deze tijd.   
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6. 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 
Marie-Jeanne Horsten-Verkerk, secretaris 
Hermien Weistra, commissielid  
Connie Sinteur, commissielid    
Trudy Dekker, commissielid   
   
  
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 informatie van De Pracht en de Volksuniversiteit 
Waalre. 

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

 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 & Marketing werd 
ons programma gepubliceerd in de regionale media als de Schakel, het Eindhovens Dagblad, 
de regionale radio- en televisiezender.   

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

 De Jeugdcursussen werden gepubliceerd in het Boekje Sjors Actief. De Commissie 
Communicatie zorgde voor publiciteit op de website van De Pracht en op Facebook en 
Twitter.                 
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Resultaten 2020-2021  
   
Het cursusprogramma 2020-2021 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.  6  5    1  
Talen  5  5  0  
Creativiteit en Vaardigheden  10  3   7  
Gezondheid en Beweging  12  10  2  
Reanimatie /Hulpverlening  4  0  4  
Computercursussen  1  0  1  
Jeugdcursussen  3  3  0  
Totaal aantal cursussen en workshops  41  26  15  
  
Het totale aantal deelnemers was 180. Vorig seizoen was het totale aantal deelnemers 279. Het 
resultaat van het seizoen 2019-2020 was: 47 cursussen waarvan er 29 doorgingen. Het aantal 
kinderen onder de twaalf jaar dat een cursus volgde was 15, tegen 22 een jaar eerder.    
Door angst voor corona zijn de bridgecursussen niet doorgegaan. Vanaf 15 december 2020 zijn alle 
cursussen gestopt tot 20 mei 2021.  
Cursussen zoals Taichi en yoga zijn voor zover mogelijk tot in augustus nog uitgevoerd deels in de 
binnen- en buitenlucht.  
Een gedetailleerd overzicht is als bijlage in dit verslag opgenomen. (Herkomst naar postcode, 
verdeling over de leeftijdscategorieën)   
   
Trends en ontwikkelingen in 2020-2021 
   
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.  
  
Creativiteit en Vaardigheden:   
Bridgecursussen zijn niet doorgegaan.  
  
Gezondheid en beweging:   
Yoga, Tai-chi, Fitgym 55+ zijn en blijven populaire cursussen. Deze cursussen behouden een 
constant aantal deelnemers.  
De lessen Zen zijn gestart in september en door corona gestopt in december.  
  
Hulpverlening en Reanimatie:   
De cursussen Reanimatie zijn door vertrek docent niet meer gegeven.  
  
Computercursussen:   
De cursus PC-beheer Windows is niet gegeven.  
  
Jeugdcursussen:   
De deelname aan de Danscursussen loopt terug. Helaas zijn de lessen t.g.v. corona in het voorjaar 
2021 niet meer doorgegaan.  
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Conclusie:   
De cursussen Gezondheid en Beweging zijn goed bezocht. Anderen zijn door corona niet meer 
doorgegaan.  
  
Activiteiten m.b.t. seizoen 2021-2022:   
 
Samenstellen van de programmaboekje 2021-2022:   
Het programmaboekje van De Pracht en VUW werd goed verwelkomd in de wijk.   
  
Open Dag: Is niet doorgegaan vanwege corona. 
  
Doelstellingen en Ontwikkelingen 2021-2022:   

 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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7. Commissie Zorg & Welzijn 
 
Samenstelling Commissie: 

Loes Kort, voorzitter 
Dorien de Waal, commissielid 
Els Morren, 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 
RepairCafé en het Juridisch spreekuur. Jaarlijks zijn er ook incidentele activiteiten. 
 

PrachtDag resultaten 2021  

 Het jaar 2021 stond wederom in het teken van corona. 
 Alhoewel de Prachtdag open kon blijven waren er nog steeds beperkende maatregelen.  
 Het aanbod op dinsdag zoals gestart in 2020 kwam te vervallen. 
 De zaal werd coronaproof ingericht De groepsgrootte werd opgeschaald van 4 tot 6 en later in 

het jaar tot maximaal 8 personen en 2 ondersteuners per dagdeel. Zo konden we blijven 
voldoen aan de 1.50 maatregelen en nieuwe gasten toelaten. 

 Door het gunstige weer in het voorjaar konden veel activiteiten buiten plaatsvinden. 
 In de zomer hebben we op beperkte schaal uitjes kunnen organiseren naar Dierenrijk Nuenen 

en kunstproject Beeld en Beleving In Bergeijk 
 Dit jaar zijn er 3 gasten overleden en is 1 gast doorgeplaatst naar een geïndiceerde 

dagopvang De gemiddelde groepsgrootte dit jaar komt uit op 7 personen per dag ( 5 vrouwen 
– 2 mannen).  

 De inzet van vrijwilligers werd teruggeschroefd vanwege de coronabeperkingen. De meesten 
werden 1x per maand ingepland. Andere vrijwilligers stopten tijdelijk vanwege leeftijd en 
kwetsbaarheid. Het team bestaat uit 15 vrijwilligers.  

 In september 2021is een teambijeenkomst georganiseerd op ons buitenterras  met als doel de 
onderlinge betrokkenheid te versterken Sommigen hadden elkaar lang niet gezien vanwege 
onveiligheidsgevoelens en kwetsbaarheid.  

Inloopochtend het Toverstokje  

 Door de coronabeperkingen kon Inloop het Toverstokje pas in juni 2021 weer starten. 
 Voor 2021 betrof het de maanden juni en september tot en met november.  
 Het aantal bezoekende gasten varieerde van 6 tot 8. Ouders waren nog erg voorzichtig. 
 Het nieuwe activiteiten aanbod valt goed in de smaak( ( voorlezen, muziek, 

jeugdverpleegkundige) 
 Het vrijwilligers team bestaat uit 5 gastvrouwen( waaronder 3 expats)  en 2 reserve 

gastvrouwen.  
 Doelen 2022: PR voor deze inloop,   werven van een bewegingsdocent, en inzetten belevenis 

tafel  
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Ons Eetcafé   

 Na versoepeling van de maatregelen is het eetcafé weer gestart in september 2021. Er zijn 3 
ontmoetingen geweest. In de maand december is het afgelast vanwege de oplopende 
besmettingen.  

 De bezoekers behoren allemaal tot de kwetsbare groepen. Ze genoten ervan om elkaar weer 
te treffen.  

Repair Café 

 Het Repair Café is een landelijk initiatief waarbij de Pracht is aangesloten. Doelstelling hierbij 
is behoud en verspreiding van reparatiekennis onder de lokale bevolkingen en het hergebruik 
van spullen. Het contact met de lokale reparateurs bevordert de sociale cohesie. Deze Pracht 
activiteit vindt plaats op de derde zaterdag van de maand van 9.00-uur tot 12.00 uur De 
Pracht richt zich op draagbare spullen zoals elektronische apparatuur, kleding, lampen, 
koffiemachines, e.d. Bezoekers komen ook uit andere wijken van Waalre.  

 Het Repair Café is a.g.v de covid maatregelen alleen in september en oktober geopend 
geweest. Hierbij golden de beperkende maatregelen m.b.t. groepsgrootte en de algemene 
covid richtlijnen.  

Juridisch Spreekuur 

 Bezoekers kunnen hier terecht voor juridische vragen  
 Dit spreekuur vindt plaats op de derde zaterdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur. Dit 

is gratis.  
 De jurist heeft en brede expertise. Hij adviseert en verwijst eventueel door waar nodig. Dit jaar 

heeft het spreekuur 5x plaatsgevonden  

Incidentele activiteit 

 In de landelijke Week van de Eenzaamheid (dinsdag 4 oktober) heeft de Pracht voor Waalre 
breed een Meezingmiddag georganiseerd. 

Doelen 2022 

 CZW: algemeen(voor alle groepen)  
 Werven van vrijwilligers ( continu proces) 
 Focus op een frisse herstart na Covid 19 met focus opbinding met vrijwilligers. 
 Zichtbaarheid vergroten van alle groepen met ondersteuning van de Commissie 

Communicatie en Marketing  
 Netwerken  

PrachtDag   

 Werving nieuwe gasten focus op doelgroep eenzame ouderen  
 Wandelvrijwilligers werven  
 Kleinschalige uitstapjes  
 Mantelzorgbijeenkomst organiseren  
 Samenwerken met lokale organisaties ( Bibliotheek, Waalres Erfgoed,CMD, Goed voor 

Mekaar)  
 Fietsmaatjes Aalst Waalre benutten voor onze ouderen.  
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8. Commissie Beheer en Exploitatie  
 
 
Samenstelling commissie 
 
Piet Verhoeven, voorzitter 
Brigitte Arie, Pracht coördinator 
Jelle Bos, systeembeheerder 
Patrick Delissen technische ondersteuning 
Toon Mesman, technische ondersteuning 
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, 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 2021 is voor huisvesting door het corona virus teruggegaan naar een dieptepunt.  
De overzichten met bezettingsgraden en huur per klant zijn voor analyse beschikbaar. 
 
Commissie Beheer - Horeca  
 
De bar opbrengsten zijn door de gedwongen corona sluitingen sterk gedaald. 
Aangezien de zaalverhuur ook drastisch is teruggelopen is de post interne consumpties navenant 
gedaald. 
 
Zaken die in 2021 verwezenlijkt zijn 
 

 Nieuw inkoopcontract voor de horeca met INBEV.  

 Bewegingsmelder onder de overkapping geplaatst en TL’s vervangen door LED.  
 Hal gerenoveerd. 

 De tafels in zaal 4 zijn geschuurd en opnieuw gelakt. 

 Grotere poort geplaatst in omheining. 

 Consumptieprijzen verhoogt. 

 Nieuwe WIFI apparatuur geplaatst. 
 Coronamaatregelen bewaakt en indien nodig aangepast. 

 Nieuwe geluidsinstallatie aangekocht voor ontmoetingsruimte. 

 Wasbak in de hal vervangen. 

 Opslagruimtes grondig opgeruimd. 
 Exposities van schilderijen in het gebouw. 
 

Doelstellingen en Ontwikkelingen 2022 
 

 Het verder propageren van de zalenplanner. 
 De toiletten beneden renoveren, hogere toiletten en nieuwe vloer. 
 Het aantrekken van nieuwe vaste huurders. 
 Het in dienst nemen van een parttime beheerder. 
 Het aantrekken van een nieuwe ICT-er. 
 Samenwerking met lokale ondernemers. 
 Advies vanuit CBE om de huur- en consumptieprijzen voor het nieuwe seizoen te verhogen.  
 Zondag 4 september een groots opgezette open dag. 

 Deskundigheidsbevordering gastheer- / gastvrouw schap.
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9. Commissie Communicatie & Marketing 

 
Samenstelling commissie 
 
Cor van Mosseveld: redactie Prachtnieuwtjes, Zomervakantiekoor   
Martin Asveld: redactie, programmaboekje, meerjarenplan  
Frank Mollen: vormgeving en realisatie posters, affiches etc.   
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 2021  
 
De commissie verzorgde de volgende communicatiemiddelen:  

 Website www.depracht.nl, dagelijks beheer en nieuwsberichten;  
 Digitale nieuwsbrief Prachtflits, maandelijks; gemiddeld 900 lezers.  
 Facebookpagina; gevolgd door ruim 600 personen.   
 Prachtnieuwtjes, informatieblad voor vrijwilligers van De Pracht, 3x p.j.;  
 Persberichten, folders, flyers, posters, affiches, wekelijks bij nieuws en activiteiten;  
 Programmaboekje 2021 – 2022   

Via deze middelen proberen we continu zichtbaar te zijn bij onze betrokkenen en bezoekers en hen te 
informeren.  
  
Persberichten en externe publicaties  
 
De commissie draagt samen met de andere vrijwilligers zorg voor publiciteit. Regelmatig zijn er 
persberichten van De Pracht in lokale media te vinden (weekblad De Schakel), die ook bijdragen aan 
de zichtbaarheid en bekendheid van gemeenschapscentrum De Pracht. Ook de regionale media 
worden voorzien van nieuws en actuele programma-informatie. In regio Eindhoven is er contact met 
Studio 040. Verder is er goed contact met het Eindhovens Dagblad, met een aantal publicaties en 
interviews tot resultaat.   
Een aantal voorbeelden van publicaties in het afgelopen jaar zijn hieronder weergegeven:   

 Waalrenaar Frans Franssen nieuwe voorzitter van De Pracht (Eindhovens Dagblad)  
 Kinderen beleven een zomer vol spelplezier bij De Pracht (de Schakel)  
 Koninklijke onderscheiding voor oud-voorzitter De Pracht (Eindhovens Dagblad).  
 Vrijwilligers in the picture bij De Pracht (Eindhovens Dagblad)   
 De Pracht in Aalst toont zich weerbaar in coronacrisis (Eindhovens Dagblad)  

Hierin zijn twee belangrijke momenten terug te zien voor communicatie en pers, namelijk de nieuwe 
voorzitter per 1 april en de koninklijke onderscheiding van Hans van Baal in september.   
 
Interne communicatie   
 
In een jaar waarin de agenda vaak leeg was, lag de focus vanuit de commissie net als in 2020 meer  
op interne communicatie, waarbij we ondersteuning gaven aan het geïnformeerd en betrokken houden 
van onze vrijwilligers. Waar vrijwilligers elkaar eerder in en om De Pracht ontmoeten, was dit nu vaak 
geen optie. Om verbonden te blijven met wat er gebeurde, zijn verschillende acties opgezet samen 
met andere commissies.   
Ook is de Prachtnieuwtjes een belangrijk kanaal gebleken. Dit is een intern informatieblad voor alle 
vrijwilligers. Hierin worden vrijwilligers geïnterviewd en worden mooie verhalen gedeeld met als doel 
om de interne betrokkenheid te vergroten.  
Daarnaast is continu geprobeerd om de wisselwerking met andere commissies binnen De Pracht te 
behouden, zodat men op tijd op de hoogte is en mee kan denken over publiciteit en marketingkansen.  
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Programmaboekje  
 
Het jaarlijkse programmaboekje is dit jaar opnieuw gezamenlijk vanuit De Pracht en de 
Volksuniversiteit Waalre uitgegeven. 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.  
Ook in 2021 zijn advertenties van lokale ondernemers in het programmaboekje geplaatst. Dankzij de 
inspanningen van de commissie hebben 11 verschillende organisaties uit Aalst-Waalre een 
advertentie geplaatst. De opbrengsten van de advertenties drukken de kosten voor het boekje.   
  
Communicatie- en Marketingplan  
 
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 en is opnieuw geactualiseerd voor 2022.   
  
Doelstellingen en Ontwikkelingen 2022  
 
Het communicatie- en marketingplan zal verder uitgevoerd worden met nieuwe speerpunten. Een van 
die speerpunten is het werven van wijkcorrespondenten voor de nieuwsbrief. De Pracht staat bij een 
goed contact met de buurt. Met wijkcorrespondenten willen we de wijk betrekken bij ons aanbod en 
ook ophalen wat er speelt in de wijk.   
 
Een tweede speerpunt is het onderzoeken van de behoeftes en ons imago onder bewoners. Hiervoor 
zullen we studenten van MBO of HBO opleidingen uit Eindhoven aantrekken. Het eerste project 
hiervoor is al gestart. We gaan op basis hiervan onze communicatie uitingen aanpassen zodat deze 
beter aansluiten bij het gewenste imago van De Pracht.   
 
Een derde speerpunt is de website van De Pracht. Deze wordt in een nieuw jasje gestoken en 
technisch verbeterd in het voorjaar van 2022.  
 
Ook ondersteunt de commissie het Dagelijks Bestuur bij het meerjarenplan.  
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10. Overzicht vaste gebruikers 

 

Diverse verenigingen, instellingen en groepen maakten in 2021 regelmatig gebruik van het gebouw 
van De Pracht. Onderstaand een overzicht van de vaste gebruikers: 

 
Aalst-Waalre belang 

Beekdael 

Body-Gym 

Bridge Aalst-Waalre  

Bridge district Zuid-Oost Brabant 

Bridge Elma 

Bridge Inn 

Bridge Pracht v Waelst 
Bridge woensdagmiddag 
Buurtbemiddeling 
Buurtver. Goudberg 

Buurtver. Malando 

Buurtver. Ouwe bouw 

CPO De Bleeck 

Fittin 

Gemeente Waalre 

Hand werkclub PVGE  

Hofschilders 

IDM 

 

Inloop De Boei GGZe 

Janske's Theater 

Jeu de boules PVGE 

Leesclub 

MAD science Brabant 

M.I.M. 

Nationale bond voor EHBO 

PVGE afd Aalst-Waalre 

Quilting-Bee 

Reiki 

Seniorenraad 

Stg. Boerenbruiloft Aalst 

Stg. WIW 

Toerclub Aalst-Waalre 

Trinity Church 

Vaarcursus 

Vogelvereniging de Edelzanger 

Vrije Pracht schilders 

Wandelclubjes 
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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 2020 t/m augustus 2021 

 

Bijlagen:  

CURSUSOVERZICHT 2020 / 2021  
Gegevens voor zover beschikbaar   

  
Activiteit  Deelname  Leeftijdsindeling  Herkomst   

(postcode)  
  
Cursussen die niet doorgingen  
Cursussen  

  
#  
  

    
M  

  
V  

< 
12  

13-
18  

19-
25  

26-
40  

41-
50  

51-
60  

61-
70  

71 
>  

5583  5582  5581  elders  

Biljarten najaar'20    1  2  3            1  1  3  1  3  1    
Biljarten voor dames en heren middag    2  3                2  1  2  1      
Biljarten voor dames en heren vrijdag    3    4              1  3  2    1    
Biljarten voorjaar'21  #  4                              
Boekencarrousel    5    6              2  4  1  3  2    
Bridge (basis)  #  6                              
Bridge (gev. verdieping )  #  7                              
Bridge basis vervolg  #  8                              
Bridge gevorderden vervolg  #  9                              
Digitale Fotografie beginners  #  10                              
Digitale Fotografie gevorderden  #  11                              
Glassierkunst  #  12                              
Herhalingscursus Reanimatie  #  13                              
Italiaans conversatie 3    14  2  4        1    3  1      1  1  4  
Italiaans op reis    15  1  3            2  1  1  1  2    1  
Italiaans 2e jaars    16  4  1        1      1  3        5  
Italiaans voor beginners    17  4  4            2  3  3  3  2  2  1  
Italiaans voor gevorderden    18  1  9            2  8    1  2    7  
Jazzgym 50+    19    8              4  4  4  4      
Klassiek Ballet groep 4 - 6 jarige    20    7  7                3  3  1    
Klassiek Ballet groep 6 - 9 jarige    21    4  4                3      1  
Klassiek Ballet groep 9 - 12 jarige    22    5  5                4  1      



JAARVERSLAG 2021                            GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PRACHT 

23 
 

Lezingen over kunst, expo    23  1  5              2  4  1  2    3  
Leesgroep dinsdagmiddag    24    9                9  3    1  5  
Leesgroep vrijdagochtend    25  1  9            1  3  6  6    3  1  
PC gebruik Windows 10  #  26                              
Reanimatie/gebruik AED  #  27                              
Spinoza    28  2  6              1  6  4  3    1  
Tai Chi    29  2  8              3  6  4  1  2  3  
Tai Chi voor beginners    30  1  3            1  2  1  2  1    1  
Yoga dinsdaggroep 1    31  1  5              4  2  6        
Yoga dinsdaggroep 2    32  1  9            2  1  7  8  1    1  
Yoga donderdaggroep 1    33    11          1  1  2  7  6  1  3  1  
Yoga donderdaggroep 2    34    11            2  2  7  5  4  2    
Yoga maandaggroep 1    35    9          2  5  2    5  4      
Yoga maandaggroep 2    36  1  8        3  4    1  1  6  1  2    
Zen meditatie    37    2              2    2        
  

Totaal aanbod 

  

    
37  

                            

Niet doorgegaan #  11                                
  
Totaal cursisten   

      
27  

  
153  
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