
Jaarverslag 2019 Cursussen, Creatief en Ontwikkeling 
 
De Ontwikkelings-cursussen hebben 2019 ervaren als een verdere stap in de ontwikkeling en 
verdere uitbreiding. Ook organisatorisch zijn een aantal zaken veranderd. Zo heeft Joep 
Mess afscheid genomen van het Coördinatorschap en heeft Carla Schumbera haar taken 
overgenomen. We zijn tevens overgestapt van een structuur van 15 lessen in het najaar en 
15 lessen in het voorjaar. Dit maakt het coördineren en afhandelen van de betalingen een 
stuk eenvoudiger. 
Inhoudelijk zijn we gestart met klassieke muziek activiteiten welke zeer succesvol waren met 
goed bezette cursussen “Muzikaal Verhaal” in het voorjaar en in het najaar 
“Gereedschapskist van de Componist”. Tevens werden 2 luister-lezingen gehouden Matheus 
Passion en Beethoven die beiden ca. 70 bezoekers kenden. Qua talen Is ook de nieuwe taal 
Italiaans een succes en blijft Spaans onverminderd populair. Bij Engels moesten we een 
groep inleveren. In het najaar zijn we ook gestart met een Genealogiegroep met voldoende 
belangstelling die zich in 2020 voortzet. 
 
Bij de creatieve cursussen is weinig veranderd mede door de vele tijd die nodig was om 
“Ontwikkeling” goed op poten te zetten. De groepen blijven goed bezet en behoeven in 
principe weinig aandacht vergeleken bij de andere groep. Met name op het financiële vlak 
zal hier in 2020 wat meer naar gekeken worden. 
 
De Zomeractiviteiten waren ook dit jaar een groot succes. De interesse voor de activiteiten 
blijven stijgen. Het aantal deelnemers steeg met 60% naar 420 die samen ook voor 
aanmeldingen zorgde 1678 (ook +60%). Daar de administratieve rompslomp te veel wordt is 
begonnen te bouwen aan een ticketsysteem teneinde de Zomeractiviteiten administratief 
beheersbaar te houden. Om de Zomeractiviteiten te financieren is wederom een succesvolle 
VvSB loterij gehouden. Alle 5000 loten zijn verkocht en is een netto opbrengst van € 5389,- 
gerealiseerd. Dank aan het organisatie team!  
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