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1. Voorwoord

Afgelopen jaar is door het bestuur verder gewerkt aan 
de ontwikkeling van Trefkoele+ tot een kulturhus van 
formaat waar iedereen zich prettig voelt, maar dat ook 
een plek is die bruist en dynamiek uitstraalt. Zo hebben 
we besloten om weer een aantal grotere evenementen 
onder eigen verantwoording en op eigen risico te orga-
niseren omdat het aantal ‘open’ evenementen in Dalf-
sen terugloopt;  simpelweg omdat er geen organisaties 
zijn die zich aangetrokken voelen om die te organise-
ren. Een voorbeeld van een dergelijk evenement was 
‘Q-Music The Party’ eind september jl. De opkomst was 
boven verwachting en de recensies waren goed, dus 
voor herhaling vatbaar. Ook in 2019 gaan we op deze 
voet verder

Dan was er de opening van het Infopunt, een initiatief 
van de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, Saam Welzijn 
en gemeente Dalfsen. Trefkoele+ heeft samen met de 
bibliotheek gezocht naar een tijdelijke plek voor de  
huisvesting omdat wij vinden dat een dergelijk infopunt 
een verrijking is voor een kulturhus. Ik noem deze huis-
vesting op de huidige plek ‘tijdelijk’ omdat wij in 2019, 
samen met alle gebruikers, gaan evalueren of ieder nog 
steeds op de meest logische plek in het gebouw is ge-
huisvest of dat er, op basis van voortschrijdend inzicht, 
ideeën zijn om ruimtes anders en mogelijk beter in te 
richten. Als bestuur willen wij dergelijke evaluaties bin-
nen Trefkoele+ periodiek blijven herhalen om met de 
uitkomsten ervan het kulturhus blijvend te ontwikkelen 
en daaraan onze energie te ontlenen.

Een goed voorbeeld was het in 2017 uitgevoerde 
Imago- klanttevredenheidsonderzoek, met een waar-
deringsscore van 7.7. Daar waren wij zeker tevreden 
mee, maar er was ook een aantal kritische opmerkin-
gen. Zo werd de klimaatbeheersing als ‘onvoldoende’ 
beoordeeld. Het bestuur heeft daar adequaat op inge-
speeld en in augustus van 2018 was de aangepaste in-
stallatie naar tevredenheid operationeel. Daartoe heeft  
Trefkoele+ op eigen kracht een investering gedaan van 
€ 350.000,- die er toe moet leiden dat mensen met 
nog meer plezier van het gebouw gebruik gaan maken.

Zoals aangegeven gaan we in 2019 de eerste vier ja-
ren van Kulturhus Trefkoele+ evalueren. Dat doen we 
samen met onze gebruikers en de Gemeente Dalfsen. 
En onze grootste vraag is dan: voldoen we aan de ver-
wachtingen van vaste partners en gebruikers en op wel-
ke punten kunnen wij verbeteren?  

Wij zijn niet bang om ons als bestuur kwetsbaar op te 
stellen. Wij  willen doorontwikkelen naar een nog beter 
kulturhus, maar dat kunnen wij als Trefkoele+  niet al-
leen. Daar hebben we onze partners, de gemeente en 
alle gebruikers voor nodig. 2019 gaat weer een mooi 
maar ook spannend jaar worden. Als bestuur kijken we 
daar met het volste vertrouwen naar uit.

Namens het bestuur,

Geert Schepers
Voorzitter
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1. Samenvatting 

Het jaar 2018 is voor Trefkoele+ goed verlopen. De 
samenwerking met de partners met wie we samen het 
Kulturhus vormen, kreeg steeds meer vorm en inhoud. 
Doordat Trefkoele+ per april 2018 ook verantwoordelijk 
is voor de programmering, is er meer duidelijkheid ge-
komen voor alle partijen. Dit besluit past bij de ambitie 
van het bestuur van Trefkoele+ om méér te zijn dan al-
leen beheerder van gebouwen. 

Voor de verdere ontwikkeling van Trefkoele+ als kultur-
hus is de samenwerking van de diverse partners van 
groot belang. De samenwerking ontstaat soms spon-
taan doordat diverse organisaties elkaar rond een be-
paald thema opzoeken. Maar aan de andere kant is het 
nodig om regelmatig bij elkaar te komen om informatie 
uit te wisselen, na te denken over nieuwe ontwikkelin-
gen en kansen. Dat gebeurt in het zes-wekelijks overleg 
van het Trefteam waar vertegenwoordigers van de be-
langrijkste partners bij elkaar komen. Daarnaast organi-
seert Trefkoele+ maandelijks een partnerlunch op wis-
selende dagen, zodat zoveel mogelijk parttimers hierbij 
aanwezig kunnen zijn. Rond de feestdagen wordt een 
paas- en kerstbrunch aangeboden. Om de onderlinge 
band te versterken is in 2018 ook een interne nieuws-
brief opgezet.

Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van di-
verse activiteiten binnen het kulturhus is besloten deze 
onder te brengen in de  vier categorieën: Sport & Be-
wegen, Zorg & Welzijn, Kunst & Cultuur en Leren & 
Informeren. Hierdoor ontstaat ook een beter zicht op 
de terreinen waar de verschillende partners zich mee 
bezighouden. Daarnaast wordt eveneens duidelijk waar 
nog ontwikkelpotentieel ligt.

De verhuur van de zalen kende wel de nodige schom-
melingen, maar over het algemeen was de bezetting, 
met name op de piekuren, hoog te noemen. Er werden 
ook weer diverse spraakmakende evenementen geor-
ganiseerd. Sommige toernooien kennen een internati-
onaal publiek en deelnemersveld en dat is dan ook te 
merken, bijvoorbeeld door het raadplegen van de web-
site.

Het feit dat de bedrijfsleider nu ook de taak van pro-
grammamanagement uitvoert, betekende ook dat voor 
de overige medewerkers het nodige is veranderd. Er zijn 
nu binnen het team een Facilitair leidinggevende, een 
leidinggevende Horeca en een medewerker Marketing 
& Communicatie aangewezen. 

Naar aanleiding van klachten over de binnentempera-
tuur heeft het bestuur besloten om een klimaatbeheer-
singssysteem te laten installeren. Een aanzienlijke inves-
tering van ruim 3 ton - waarmee Trefkoele+  voor de 
komende jaren is verzekerd van een beter beheersbare 
en vooral gezondere luchtkwaliteit. 

Ten opzichte van de begroting voor 2018 valt het re-
sultaat van de stichting ruim € 1.000,- euro lager uit 
dan oorspronkelijk begroot. Dit laat zich verklaren door 
hogere baten enerzijds en hogere lasten anderzijds.
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2. Activiteiten in het kulturhus

Partners en samenwerking
In Trefkoele+ werken diverse partijen samen om vorm 
en inhoud te geven aan het programma van het kul-
turhus. Iedere organisatie kent zijn eigen publiek en 
doelstelling, maar biedt daarnaast ook samen met an-
dere organisaties meerwaarde door het aanbod van 
gezamenlijke activiteiten om het voorzieningenniveau 
in Dalfsen op een hoog niveau te houden, zoals in de 
missie van Trefkoele+ wordt verwoord. De partners zijn 
daarmee van groot belang voor de ontwikkeling van 
het kulturhus.

De samenwerking wordt o.a. bevorderd door de deel-
name aan het Trefteam en aan de gezamenlijke lunches. 
Doel: elkaar beter leren kennen, aanvullen, afstemmen 
en op elkaar aansluiten. Daardoor kan meerwaarde 
worden geboden en ontstaan nieuwe initiatieven. Dat 
is niet vanzelfsprekend en niet altijd even gemakkelijk, 
omdat ook elke organisatie zijn eigen doelstellingen en 
prioriteiten heeft en vaak erg druk is. 

In 2018 zijn Landstede Welzijn, SMON jongerenwerk 
en SWOL Lemelerveld gefuseerd tot een nieuwe wel-
zijnskoepel voor de gehele gemeente Dalfsen onder de 
naam SAAM Welzijn. Deze nieuwe organisatie is een 
belangrijke partner binnen Trefkoele+ en biedt kansen 
voor een verdere uitwerking van de doelstelling van het 
kulturhus. Afgezien hiervan hebben zich bij de andere 
partners in het afgelopen jaar geen grote veranderin-
gen voorgedaan. In bijlage 1 is een overzicht opgeno-
men van alle vaste organisaties/verenigingen die ge-
bruik maken van Trefkoele+.

2.1.  Kulturhus Trefkoele+ in bedrijf
Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van di-
verse activiteiten binnen het kulturhus is besloten deze 
onder te brengen in de vier categorieën: Sport & Be-
wegen, Zorg & Welzijn, Kunst & Cultuur en Leren & 
Informeren. Hierdoor ontstaat ook een beter zicht op 
de terreinen waar de verschillende partners zich mee 
bezighouden. Daarnaast wordt eveneens duidelijk 
waar nog ontwikkelpotentieel ligt.

In 2018 zijn er zeer veel activiteiten uitgevoerd die vele 
bezoekers trokken. De bezetting van de zalen is hoog 
(zie 2.3. zaalbezetting) en vaak maximaal. Uiteraard 
is het bestuur hier blij mee, maar het betekende ook 
dat we soms ‘nee’ moesten verkopen. De grenzen zijn 
duidelijk bereikt. 

Niet alles wat gepland is, werd gerealiseerd. In 2018 
zijn het Vredesdiner en Dalfsen-got-Talent door gebrek 
aan voldoende aanmeldingen komen te vervallen. Dat 
is jammer, maar hoort ook bij het samen ontdekken 
van waar vraag naar is. Helaas heeft ook ‘t Denkgelag 
(een particulier initiatief), onder meer door een sterk 
teruglopende belangstelling, besloten in 2019 niet 
verder te gaan. Het blijft een uitdaging om voortdu-
rend te zoeken naar de behoeftes van de Dalfser  be-
volking en naar activiteiten die mogelijk kansrijk zijn. 
Bijlage 2 geeft een overzicht van het ‘bijzondere/ge-
zamenlijke’ aanbod dat, naast de normale activiteiten 
van de diverse organisaties en (sport)verenigingen, 
ook leidde tot veel bezoekers in ons kulturhus.

Hieronder worden per categorie enkele bijzondere/
gezamenlijke activiteiten uitgelicht.

Sport & Bewegen
•  Ook in 2018 was Sports4Kids een groot succes. Dit 
 project heeft als doel om kinderen te helpen bij het 
 maken van een keuze voor een sport die hij of zij 
 leuk vindt. Het wil kinderen stimuleren om na 
 schooltijd in beweging te komen en hen op deze 
 wijze aanzetten tot een gezonde en actieve leefstijl. 
• Nieuw was het lasergamen dat samen met 
 SAAM Welzijn werd georganiseerd.
• Een jaarlijks terugkerend en inmiddels niet meer 
 weg te denken activiteit is de Zomeravond-
 competitie van Volleybalvereniging Dalvo. 
 Trefkoele+ organiseerde afgelopen jaar tijdens 
 deze competitie diverse nevenactiviteiten in het 
 PlusCafé voor de deelnemers, die erg in de smaak 
 vielen. Een groot deel ervan wordt ook in 2019 
 georganiseerd. 
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• Trefkoele+ was begin oktober het toneel van de 
 ‘Dutch Open Championships’. Ruim 400 karateka’s 
 uit ruim 15 verschillende landen in kwamen in vier 
 verschillende disciplines de mat op om zich met 
 elkaar te meten. Sporters uit België, Frankrijk, 
 Duitsland, Litouwen en Engeland komen al jaren. 
 Nieuw in 2018 waren de beoefenaren van deze 
 sport uit Sri Lanka, Ghana en Canada; terwijl 
 Amerika, Algerije, India, Rusland en Oekraïne ook 
 weer van de partij waren.
• In de herfstvakantie konden kinderen van 
 2 t/m 14 jaar gedurende drie dagen naar het
 Megaspringkussenfestijn ‘JUMP’. Hal 1 was 
 omgebouwd tot één groot springkussenfestijn
 waar zij volop konden springen, interactief bezig  
 waren en hun krachten konden testen op de 
 bungeebaan.
 
Niet echt door een gezamenlijke inspanning, maar 
toch wel bijzonder en vermeldenswaard:
• In het winterseizoen zijn beide sporthallen 
 regelmatig het toneel geweest van diverse 
 (regionale) sporttoernooien. Met name de 
 hockeyers van jong tot oud speelden tijdens 
 diverse weekenden enthousiast hun wedstrijden.  

 
• Dat voetbal een nationale sport is, was ook in ons  
 kulturhus te merken. Naast diverse zaalvoetbal
 competities en -toernooien, speelden met name de 
 jongere spelers in de winter hun wedstrijdjes in de 
 zaal. Daarnaast sloot het traditionele Bukkum
 toernooi 2018 feestelijk af. Deze activiteit wordt 
 elders in dit verslag speciaal uitgelicht. 

Zorg en Welzijn
• In februari organiseerde Trefkoele+  samen met  
 Bartiméus Sonneheerdt een zeer geslaagde  
 blindenlunch waarbij de gasten geblinddoekt aan 
 tafel zaten om te ervaren hoe het is om te leven 
 met een visuele beperking. Dit initiatief kwam voort 
 uit een match bij de Beursvloer van 2017. 
• Op zaterdag 21 april organiseerden Trefkoele+ en 
 SAAM Welzijn een Aspergefietstocht van ongeveer 
 35 km. Na  een mooie tocht, o.a. langs Tuinderij 
 van der Kolk, kwamen de deelnemers terug bij het 
 PlusCafé waar een heerlijke aspergemaaltijd werd 
 geserveerd. 
• Op 2 september was er de eerste brunch,
 georganiseerd door SAAM Welzijn en Trefkoele+. 
 De gasten hebben genoten, mede door de voor-
 treffelijke muzikale begeleiding van De Oranje Man  
 oftewel Wilhelmus Hoekstra. De brunch is een vaste 
 activiteit geworden die voortaan maandelijks 
 plaatsvindt.
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• Ook was Trefkoele+ weer een van de locaties waar 
 verschillende fantastische exotische gerechten 
 werden geserveerd bij het Nationaal Integratie- 
 diner. 18 koks uit 11 verschillende landen kook- 
 ten voor ruim 120 gasten. Het diner was ook dit  
 jaar weer een feest van diversiteit en verbinding.  
 Van de recepten wordt een mooi kookboek 
 gemaakt.
• Medio oktober werd door het Netwerk Palliatieve  
 Zorg (regio IJssel-Vecht) een symposium georga- 
 niseerd onder de titel Kracht van de kwetsbaarheid.  
 Kwetsbaarheid heeft voor iedere mens in de 
 palliatieve levensfase en voor zijn of haar naasten 
 een eigen betekenis. Maar ook de hulpverleners 
 hebben hun eigen kwetsbaarheid. Hoe kun je oog
  hebben voor de kwetsbaarheid maar ook de kracht  
 van kwetsbaarheid bij de ander en wat als jij,
  je eigen kwetsbaarheid onder de loep neemt?
• Door het succes in voorgaande jaren werd er ook in 
 2018 weer een feestelijk Kulturhus Kerstdiner aan-
 geboden, met een menu dat aansloot bij de smaak 
 van zoveel mogelijk mensen. Mede door de steun 
 van vele partners is het ook dit jaar weer gelukt om 
 het Kerstdiner gratis aan te bieden. 

Kunst & Cultuur
• Het Cultureel Café organiseerde diverse uiteen-
 lopende en afwisselende activiteiten die voor het 
 grootste deel in Trefkoele+ werden uitgevoerd en 
 veel publieke belangstelling trokken. 
 Deze optredens, lezingen, cursussen e.d. vormen 
 inmiddels een belangrijk onderdeel van het 
 culturele aanbod in het kulturhus. 
• Daarnaast zijn in het voorjaar onder de naam Kideo 
 opnieuw 18 workshops gegeven aan kinderen van 
 statushouders en hun vriendjes. Daarbij speelden 
 zij toneel en maakten daarvoor hun eigen decors; 
 een en ander om de integratie te bevorderen.  
 Dit alles resulteerde in een zeer goed bezochte 
 voorstelling in de Stoomfabriek.
• Zaterdag 14 april stond Trefkoele+ in het teken van 
 de Ierse muziek. The Shannons vertolkten met hun 
 optreden de Ierse sfeer, die tot in iedere lichaams-
 vezel van de bezoekers doordrong. 
• Genieten was het ook op woensdag 9 mei j.l. bij
 Kunstgreep! Zo’n 55 kinderen beproefden in de  
 Week van de Amateurkunst, hun talent op het 
 gebied van muziek-, theater- en tekenlessen.  
 Er heerste een relaxte vakantiesfeer in Trefkoele+ 
 waar kinderen konden deelnemen aan één, twee of 
 zelfs drie proeflessen. 
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• Op zaterdag 29 september was hal 1 van de 
 Trefkoele+ omgetoverd tot één grote feestzaal voor 
 Q-Music The Party. Een groot succes, dat zeker 
 voor herhaling vatbaar is.

Educatie & informatie 
• Eind 2018 werden ook in Trefkoele+ het Infoplein 
 en infopunt gerealiseerd, een belangrijke voorzie- 
 ning als het gaat om het toegankelijk maken van  
 informatie en daarmee van de voorzieningen. 
 Elders wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.
• Daarnaast is in 2018 gewerkt aan de samenvoeging 
 van het computeronderwijs dat aanvankelijk door 
 drie partijen werd verzorgd: de Bibliotheek, SAAM 
 Welzijn en de Senioren Computerclub. Dat leidde 
 wel eens tot onduidelijkheid en versnippering. Met 
 ingang van 2019 wordt al het computeronderwijs 
 in een samenhangend pakket aangeboden, geco
 ördineerd door de Bibliotheek. 
• In 2018 werd een aantal keren gestaakt door per-
 soneel van het basisonderwijs. Trefkoele+ is hierop 
 ingesprongen door het aanbieden van diverse 
 (sport)activiteiten voor kinderen van de basisschool 
 waarvan veelvuldig gebruik is gemaakt.
• Vanuit Saam Welzijn & BSO-Doomijn is er een 
 naschools aanbod voor alle kinderen in Dalfsen 
 samengesteld onder de titel AFTER’SCOOL. 
 Er werden over het gehele jaar diverse clusteronder- 
 delen aangeboden op het gebied van kunst, cultuur, 
 theater en educatie. 
• Begin juni was er in de bibliotheek een workshop  
 voor basisschoolkinderen die van programmeren  
 en techniek houden. Het betroffen twee sessies van 
 een uur. 
• Daarnaast organiseerde Saam Welzijn in het 
 jongerencentrum de Zomerparty voor basisschool-
 leerlingen van groep 6, 7 en 8 om samen de zomer 
 in te luiden.

Het Bukkumtoernooi: 
Zaalvoetbal als bindmiddel voor Dalfsenaren. 
Het Bukkumtoernooi valt inmiddels niet meer weg 
te denken uit de Trefkoele+. Op Oudejaarsdag bin-
den geboren en getogen Dalfsenaren traditioneel de 
zaalvoetbalschoenen onder om een sportief, vriend-
schappelijk, maar toch ook fanatiek een toernooi af 
te werken. Tijdens de laatste jaarwisseling was dit al-
weer voor de 43ste keer. Het verbindt de Dalfsenaren 
die of nog altijd in het dorp wonen of uitgewaaierd 
zijn naar alle windstreken van de wereld. Op de laat-
ste dag van het jaar komen ze even samen om het 
glas te heffen en herinneringen aan vroeger op te 
halen.

Bij het laatste toernooi streden twintig teams om 
de felbegeerde melkbussen die als trofeeën worden 
uitgereikt. Dat was dik veertig jaar geleden wel an-
ders, toen enkelen dorpelingen besloten dat vóór het 
nieuwe jaar met oliebollen, champagne en vuurwerk 
werd ingeluid een sportief potje voetbal niet zou 
misstaan. Echt een toernooi werd er weliswaar nog 
niet gehouden, maar de zogenaamde derde helft be-
stond toen al wel. En duurde vaak langer dan de eer-
ste twee bedrijven, waardoor menig deelnemer de 
daadwerkelijke jaarwisseling soms in een roes mee-
maakte.

Dik tien jaar later wordt Bukkum – vernoemd naar 
een ouderwets gerookte haring die aan de deuren 
werd gehangen – dan voor het eerst in toernooiver-
band gespeeld en sindsdien is er weinig veranderd. 
Wat goed is, moet goed blijven en nog altijd is het 
credo dat Bukkum voor ontmoeting, gezelligheid en 
verbinding staat. De verschillende teams zijn allemaal 
vernoemd naar oude Dalfser buurten, waarbij vaders 
op een gegeven moment hun plekje in de ploeg 
doorgeven aan de zonen. En zodoende groeien hele 
generaties op met Bukkum en de speciale sfeer die 
daar bij hoort.

In de huidige opzet is de rol van het Bukkum be-
stuur inmiddels niet meer weg te denken. Waar Frits 
Maats, Bart Bergman, Willem Hendriksen en Paul  
Jacobs het evenement in de jaren 70 op poten  
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zetten, namen na een kleine twintig jaar Herben  
Scherpenkate, Alfred Beumer, Jurgen Grobbée en  
Gerrit Velthuis het over. En ook dat kwartet bleef 
hun bestuur voor de volle twintig jaar trouw.  
Inmiddels zwaaien Rik Hogenkamp, Chiel Huisjes, 
Tom Kelder en Arjan Bosch alweer drie jaar de scepter 
en heeft het amateurisme definitief plaatsgemaakt 
voor een meer professionele uitstraling. ,,De website 
is verbeterd, we zetten social media in en weten als Buk-
kum meer en meer publiek richting Trefkoele+ te trek-
ken”, geeft bestuurslid Kelder de huidige stand van 
zaken weer. ,,Daarin zijn we het ontmoetingscentrum 
zeker dankbaar. Voor mij is het zo dat waardering bij 
dergelijke evenementen goed moet voelen, en dat doet 
het. Dan heb ik toch het gevoel dat ik als oud-Dalfse-
naar iets toevoeg aan de charme van het dorp.”
Naast het voetballen op Oudejaarsdag zelf is ook The 
Day Before Bukkum niet meer weg te denken. Die 
wordt, zoals het Engels al doet vermoeden, een dag 
voor het toernooi gehouden. Een gezelschap, afgelo-
pen december niet minder dan 95 deelnemers, fietst 
een flinke tocht door de regio waarbij het verschil-
lende horecagelegenheden aandoet. ,,Ook die maat-
schappelijke rol willen we met verve oppakken”, vult 
bestuurslid Huisjes zijn kompaan Kelder aan.

 ,,Op dergelijke dagen kun je ook echt even het gesprek  
aanknopen met vrienden van vroeger of een arm slaan 
om iemand die dat even nodig heeft. Trefkoele+ is in ons 
geval dan wel de spil waar het om draait, we merken 
dat Bukkum meer en meer een feestje wordt dat als een 
bloemkoolwolk over het dorp trekt.” Ook de traditie 
van de fietstocht bestaat al tientallen jaren. Huisjes: 
,,En ik sluit zeker niet uit dat we binnen afzienbare tijd 
een The Day Before The Day Before Bukkum hebben. 
Het voelt goed.”

Als december begint dan gonst het B-woord al voor-
zichtig door de Prinsenstraat, de Wilhelminastraat en 
op het Kerkplein. Om pas weken in januari, na de 
ludieke prijsuitreiking waar de melkbussen worden 
uitgereikt en deelnemers verbaal op de hak worden 
genomen, weer te verstommen. Maar echt stil wordt 
het rond Bukkum nooit, omdat er in de eerste zes 
maanden van het jaar steevast wordt teruggeblikt en 
de laatste zes maanden vooruit wordt gekeken. Nu, 
over tien jaar, over een eeuw. Bukkum, of in dialect: 
‘Iens een Bukkum, altied een Bukkum’.
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2.2. Nieuwe activiteiten

Ontwikkeling programmamanagement 
Aanvankelijk was de programmamanager, op basis van 
de opdracht van de gemeente in het kader van het bi-
bliotheekbeleid, aangesteld bij de bibliotheek. Na het 
tussentijds vertrek van programmamanager Rinette van 
Vliet, in de zomer van 2017, is de functie in zeer be-
perkte mate waargenomen door een medewerker van 
de bibliotheek. De besturen van Trefkoele+, Bibliotheek 
Dalfsen-Nieuwleusen en de  gemeente Dalfsen hebben 
na overleg besloten dat deze functie beter ingepast kon 
worden bij Trefkoele+. Dit is in april 2018 geëffectueerd. 
De verschuiving lijkt ook het meest logisch en schept 
duidelijkheid naar alle partijen. De  verantwoordelijk-
heid voor de ontwikkeling van Kulturhus Trefkoele+ is 
bij één organisatie neergelegd en past bij de ambitie 
van het bestuur van Trefkoele+ om méér te zijn dan al-
leen beheerder van gebouwen. 
Het bestuur heeft een profielschets gemaakt en op ba-
sis daarvan is deze taak neergelegd bij de bedrijfsleider 
Emily Poppe. Om die opdracht uit te kunnen voeren 
heeft zij taken en verantwoordelijkheden doorgescho-
ven naar andere Trefkoele+ medewerkers (zie ook 4.1. 
Personeel).

Als belangrijkste opdracht voor de programmamana-
ger ziet het bestuur de verbinding van professionele 
organisaties in Trefkoele+ en het stimuleren van samen-
werking in het kader van de doorontwikkeling van het 
kulturhus. Daardoor moet Kulturhus Trefkoele+  binnen 
Dalfsen (nog) meer gaan leven.

Samenwerking en ontmoeting
Voor de verdere ontwikkeling van Trefkoele+ als kultur-
hus is de samenwerking van de diverse partners van 
groot belang. Met elkaar én met betrokken burgers 
werken we samen om nieuwe ideeën en activiteiten te 
ontwikkelen, gebruik makend van elkaars sterke pun-
ten. Daardoor kan Trefkoele+ meerwaarde bieden.
 
De samenwerking ontstaat soms spontaan doordat di-
verse partners elkaar rond een bepaald thema opzoe-
ken. Maar aan de andere kant is het nodig om regel-
matig bij elkaar te komen om informatie uit te wisselen, 
na te denken over nieuwe ontwikkelingen en kansen.  
Dat gebeurt in het zes-wekelijks overleg van het Tref- 
team waar vertegenwoordigers van de belangrijkste 
partners bij elkaar komen. Hieraan nemen gemiddeld 
9 organisaties deel. Afwezige partners worden op de 
hoogte gehouden met een uitgebreid verslag.

Daarnaast organiseert Trefkoele+ maandelijks een part-
nerlunch op wisselende dagen, zodat zoveel mogelijk 
parttimers hierbij aanwezig kunnen zijn. Rond de feest-
dagen wordt een paas- en kerstbrunch aangeboden. 
Het aantal deelnemers aan deze lunches varieert van 20 
tot 50 personen.  

Eind 2018 zijn er initiatieven genomen om een weke-
lijks koffiemoment voor partners te organiseren. Het 
moet nog blijken of dit gaat lukken, maar iedereen kan 
altijd aanschuiven bij de koffiepauzes van het personeel 
van Trefkoele+.

Om de onderlinge band te versterken is in 2018 ook 
een interne nieuwsbrief opgezet. Zie ook 3.3. Nieuws-
brieven.
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Feestelijke opening Infopunt
Donderdag 29 november verrichtte wethouder 
Jan Uitslag, samen met directeur Anke Bruggeman 
van de bibliotheek, de opening van het Infopunt in  
Trefkoele+. De belangstelling was groot, mede om-
dat diverse organisaties zich met een standje in het 
PlusCafé presenteerden. Er ontsponnen zich geani-
meerde gesprekken tussen de bezoekers en de ver-
schillende aanbieders. En ook de diverse organisaties 
grepen de gelegenheid aan om nader met elkaar 
kennis te maken.

Het Infopunt is er voor om mensen te helpen met al-
lerlei vragen; bijvoorbeeld over zorg en welzijn, maar 
ook over de diverse activiteiten die er in het kultur-
hus te doen zijn. Het Infopunt is een laagdrempelige, 
maar herkenbare voorziening en maakt onderdeel uit 
van het Infoplein met een eigen balie, maar ook met 
zitjes en een leestafel. 

Het Infopunt is er voor iedereen. Het is er bijvoor-
beeld voor mensen die zich eenzaam voelen en op 
zoek zijn naar manieren om meer contact te maken 

met anderen. Maar ook in situaties waarin sprake is 
van ruzie thuis met een van de kinderen, kan men er 
aankloppen. Het kan ook gaan om bezoekers die op 
zoek zijn naar een training, maar niet precies weten 
wat er mogelijk is. 

Bij het Infopunt werken deskundige professionals 
en vrijwilligers die vanuit de deelnemende partners 
opgeleid en begeleid worden. Kunnen zij de vraag 
niet beantwoorden, dan helpen zij de bezoeker op 
weg en verwijzen ze door naar de juiste organisa-
tie. Het Infopunt is een initiatief van de Bibliotheek 
Dalfsen-Nieuwleusen en Saam Welzijn. Maatschap-
pelijke organisaties zoals het Kulturhus Trefkoele+, de 
Kern Maatschappelijke Dienstverlening, Humanitas, 
VluchtelingenWerk, MEE IJsseloevers en de gemeente 
Dalfsen leveren een belangrijke bijdrage.

In 2019 wordt samen met diverse partijen bekeken 
op welke manier het Infoplein binnen Trefkoele+ ver-
der uitgebouwd kan worden.
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2.3. Zaalbezetting

Zoals al eerder is aangegeven waren op de piekmo-
menten de verschillende zalen van Trefkoele+ erg goed 
bezet. In veel gevallen belemmerde dit ook de verdere 
ontwikkeling van het kulturhus.

Hieronder in twee grafieken de verhuur van respectie-
velijk de multifunctionele zalen en de sportzalen. Een 
derde grafiek geeft de bezetting per multifunctionele 
zaal weer. Daarbij is de ontwikkeling van drie jaren in 
beeld gebracht. Er onder staat een korte toelichting 
over de verschillen.

 
Tabel 1 Overzicht verhuur multifunctionele zalen.

 

Tabel 2 Verhuur multifunctionele zalen uitgesplitst.

Toelichting tabellen 1 en 2
Er is sprake van een verschuiving in de maanden febru-
ari/maart en april/mei doordat de diverse vakanties een 
week later in het seizoen vielen. Verder waren van in-
vloed: een afname vóór de zomer door de langdurige 
afwezigheid van een vaste huurder en minder verhuur 
met twee dagdelen per week door Vluchtelingenwerk. 
Daar tegenover stond vanaf september een toename 
van de vaste verhuur van de Bukkumzaal door de Biblio-
theek en een uitbreiding van Landstede educatie met 
19 uur per week.

 
Tabel 3 Overzicht verhuur sportzalen.

Toelichting tabel 3
Er is sprake van een verschuiving in de maanden febru-
ari/maart en april/mei doordat de diverse vakanties een 
week later in het seizoen vielen. In juli 2017 werden veel 
uren in de sporthal 1 geblokkeerd i.v.m. het schuren en 
lakken tribune, dit was niet aan de orde in 2018.
Bij het afsluiten van de nieuwe contracten zijn er in 
overleg met de verenigingen op enkele vlakken kleine 
wijzigingen doorgevoerd in de uren. Hierdoor kunnen 
er wekelijks meer trainingsuren in worden gepland. Na 
september is er sprake van een uitbreiding van het aan-
tal uren schoolgym met 6,5 uren per week.
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3. Communicatie

3.1 Trefkoele+ in het nieuws
In de lokale media (zowel geprint als online) zijn de ver-
schillende activiteiten die in Trefkoele+ hebben plaats-
gevonden zeer regelmatig gepubliceerd. Naast aan-
kondigingen ging het in veel gevallen ook om (sfeer)
verslagen. Daarnaast werden specifieke nieuwsberich-
ten die op de website van Trefkoele+ zijn gepubliceerd, 
zoals bijvoorbeeld de Proatpot, de opening van het 
Infopunt en Q-Music The Party, door de lokale- en re-
gionale media opgepakt en nog eens extra onder de 
aandacht gebracht. 

3.2 Website en social media                                                                                                                                           
De website www.trefkoeleplus.nl telde in 2018 113.860 
digitale bezoekers. Uit de permanente scanning van het 
websitegebruik is gebleken dat het aantal bezoekers in 
2018 wel iets is teruggelopen, vooral onder de jeugd en 
de mannen. In 2019 wordt getracht deze doelgroepen, 
via het populaire medium Instagram, weer op een ho-
ger aandeel te brengen.

Door Trefkoele+ werden 240 nieuwsberichten op Face-
book geplaats met in totaal 113.860 weergaven (likes, 
reacties, doorlinken e.d.), wat neerkomt op een gemid-
delde respons van 474 personen per bericht.

De Trefkoele+ vacature leidinggevende Horeca, begin 
2018, resulteerde in 3.500 weergaves. De speciale Eve-
nementenpagina van de site werd goed bezocht; de 
uitschieter was het aantal reacties op Q-Music The Party 
met 22.000 bezoekers.

3.3. Nieuwsbrieven                                                                                                                                                          
In het voorjaar is naast de externe nieuwsbrief tevens 
gestart met een interne nieuwbrief. Deze is bedoeld om 
de partners en vaste huurders op de hoogte te stellen 
van allerlei wetenswaardigheden en inhoudelijke ont-
wikkelingen van de diverse organisaties. Naast een sterk 
inhoudelijk component is het ook de bedoeling om 
aandacht te besteden aan personele ontwikkelingen 
binnen de diverse organisaties die samen het kulturhus 
vormen.
In 2018 werden 6 interne- en 10 externe- nieuwsbrie-
ven uitgebracht. De externe nieuwsbrief heeft een 
adressenbestand van 368 geïnteresseerden. 

3.4. Huisstijl
In het voorjaar is door het bestuur een huisstijlhand-
boek vastgesteld. Met het verder professionaliseren van 
de organisatie was er behoefte om de richtlijnen, het 
gebruik en de diverse uitingen die te maken hebben 
met de huisstijl, goed vast te leggen. Paulien Tempel-
man, die ook het logo heeft ontworpen, heeft hiervoor 
een praktisch handboek gemaakt. Dit zal als ondersteu-
ning dienen voor de verdere ontwikkeling van de com-
municatie.
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4. Mens en Organisatie

4.1. Personeel 
Vorig jaar begonnen we met de zin: “Om gelijke tred 
te houden met de overgang naar Kulturhus Trefkoele+ 

zijn stappen gezet, gericht op de verbetering van het 
functioneren van de organisatie”. In 2018  jaar zijn we 
daarmee verder gegaan.
De overgang van het programmamanag ement van de 
bibliotheek naar Trefkoele+ heeft tot gevolg gehad dat 
we een verandering in de organisatie hebben aange-
bracht. De bedrijfsleider heeft aangegeven graag het 
programmamanagement voor haar rekening te willen 
nemen. Het bestuur heeft er voor gekozen haar voor 
12 uren per week deze taak te geven. Dat heeft ze tot 
haar verantwoordelijkheid genomen. Onder meer daar-
toe heeft zij een groepstraject Managementcoaching 
gevolgd zij volgt nu nog een traject Coaching. Het be-
stuur kijkt in 2019, samen met haar, in hoeverre zij zich 
deze nieuwe rol eigen heeft maakt. 

Het gegeven dat de bedrijfsleider ook de taak van het 
programmamanagement uitvoert, betekent ook dat 
voor de overige medewerkers het nodige is veranderd. 
Er zijn nu binnen het team een Facilitair leidinggevende, 
een leidinggevende Horeca en een medewerker Marke-
ting & Communicatie aangewezen. Zij maakten al deel 
uit van het team, maar twee van hen hebben nu een 
duidelijk andere verantwoordelijkheid, zoals het aanstu-
ren en zo nodig ook het aanspreken van collega’s. Deze 
medewerkers hebben beiden een traject Coaching aan-
geboden gekregen, dat in de loop van 2019 zal worden 
geëvalueerd.  Met deze medewerkers zal ook hun ont-
wikkeling worden gevolgd.
Op deze manier houden we voortdurend de kwaliteit 
van de dienstverlening op peil en wordt de interne ex-
pertise vergroot. Verder werken we op deze manier aan 
de noodzaak van ‘levenslang leren’, en vergroting van 
onze reputatie als ‘goed werkgever’. Dat is belangrijk 
omdat we in de huidige krappe arbeidsmarkt moeten 
concurreren met andere organisaties om ons perso-
neelsbestand ècht goed op peil te houden. Nu lukt dat 
nog steeds maar het wordt steeds moeilijker, vooral het 
aantrekken van  oproepkrachten. Dat was echt een pro-
bleem, zeker gezien de langdurige ziekte van één van 
onze vaste teamleden.

Ontwikkeling fte’s
In 2018 steeg het aantal fte’s van 8,4 naar 9,6 ten op-
zichte van 2017. Deze stijging van 1,2 fte. is voor 0,3 
fte. terug te voeren op de invulling van het program-
mamanagement van het kulturhus. De overige 0,9 fte. 
stijging had ten goede moeten komen aan de organi-
satorische werkzaamheden binnen Trefkoele+. Echter, 
door langdurig ziekteverzuim van een van de vaste me-
dewerkers werd deze stijging grotendeels (voor 90%) 
weer tenietgedaan. 
Het aantal medewerkers met een urencontract bleef 
met 11 gelijk aan dat van 2017; het aantal oproep-
krachten steeg in 2018 van 9 naar 12. 

4.2 Bestuur

Mutaties
Eind 2018 verliet Karel Stevens na ruim 10 jaren het 
bestuur waarin hij verantwoordelijk was voor de porte-
feuille Huisvesting, installaties en techniek. Op de uitge-
brachte vacature heeft het bestuur Johan Hilgenkamp 
kunnen benoemen. Zo’n driekwart jaar liep Johan, voor 
de overdracht van kennis en inzicht in de techniek, met 
Karel Stevens mee en begeleidde hij vanaf de zomer-
vakantie, de aanpassingen en uitbreidingen van het 
klimaatbeheersingssysteem dat – binnen vier jaren – al 
hoognodig ‘op de schop’ moest. 
In de loop van het jaar gaf bestuurslid John Buissink te 
kennen dat hij na 19 jaren wilde stoppen, maar dat hij 
zou aanblijven tot een geschikte opvolger zou zijn ge-
vonden. John vervult in het bestuur de coördinatie en 
afstemming van de communicatie in de breedste zin. 
John maakt daarnaast deel uit van de TOK-commissie, 
die zich de afgelopen jaren bezig hield met ‘het op de 
kaart zetten’ van Kulturhus Trefkoele+. De vacature is 
rond de jaarwisseling uitgezet.
In bijlage 3 is een overzicht van de leden van het be-
stuur opgenomen.
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Vergaderingen
Het bestuur hield maandelijks (12x) haar reguliere be-
stuursvergaderingen. Voor de thema’s: energieverbruik 
& duurzaamheid, de gunning van de werkzaamheden 
ten behoeve van het klimaatbeheerssysteem en de opi- 
nievorming binnen het bestuur ten aanzien van de uit-
gebrachte gemeentelijke Governance-notitie, werden 
speciale vergaderingen ingelast. 

Onder leiding van een externe trainer werd in meerdere 
weekend- en extra avondsessies, door alle bestuursle-
den gewerkt aan de totstandkoming van een meerja-
renbeleidsplan (2019-2022). Aan deze sessies werd ook 
door de bedrijfsleider deelgenomen die, op basis van 
dit plan, de komende jaren haar activiteiten/jaarplan-
nen opstelt. 

De Trefkoele+ Op de Kaart-commissie vergaderde acht 
maal. Vanuit deze commissie werden opnieuw voorstel-
len/ adviezen gedaan aan het bestuur ten aanzien van: 
de inzet van (sociale) media, realisering van het Huis-
stijlhandboek Trefkoele+, het programmamanagement, 
support aan het Infoplein, profielschets voor het nieuwe 
bestuurslid PR & Communicatie, herziening van TOK-
commissie taken, onderbouwing van bezoekersaantal-
len en de voorbereidingen op het Jaarverslag 2018 en 
het Beleidsplan 2019-2022. 

4.3.Financiën  
Het jaar 2018 kende bijzondere omstandigheden. Het 
was warm, heel warm en ook nog eens langdurig. Dat 
hebben we gemerkt in ons kulturhus. Binnen was het 
ook warm, heel warm. Daarom heeft het bestuur be-
sloten om een klimaatbeheersingssysteem, dat bij de 
bouw was weg bezuinigd alsnog aan te laten brengen. 
Een aanzienlijke investering van € 314.000,- dat volle-
dig is gefinancierd met een lening van € 350.000,-. Er is 
door diverse partijen hard gewerkt om dit te realiseren 
en de eerste berichten zijn veelbelovend. 

Ten opzichte van de begroting voor 2018 valt het re-
sultaat ruim € 1.000,- euro lager uit dan oorspronke-
lijk begroot. Dit laat zich verklaren door hogere baten 
enerzijds en hogere lasten anderzijds. De netto omzet 
was per saldo € 4.000,- beter dan begroot en daar-
naast waren er incidentele subsidiebaten (€ 32.000,-)
omdat Trefkoele+ het programmamanagement op zich 
heeft genomen. Een toename van de totale baten ten 
opzichte van de begroting van ca. € 36.000,-.
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De lasten stegen echter ook. De brutolonen stegen met 
ruim € 40.000,-, enerzijds door het aantrekken van 
nieuw personeel, anderzijds door de aanpassing van de 
cao-lonen. De lagere reservering vakantiedagen en de 
uitkering ziekengeld (€ 20.000,-) leidden tot een stij-
ging van € 20.000,- in de personele kosten. Met het 
toenemen van het personeelsbestand namen ook de 
sociale lasten en pensioenen toe met € 5.000,-.

Bij de afschrijvingen was in de begroting rekening ge-
houden met een eerdere ingebruikname van de klimaat-
beheersing, waardoor de begroting € 20.000,- hoger 
uitviel dan de werkelijkheid. De post overige bedrijfs-
kosten viel per saldo € 28.000,- hoger uit dan begroot. 
Hier gaat het in algemene zin over beheersbare over-
schrijdingen van individuele posten. Dit leidde tot een 
bedrijfsresultaat van € 20.000,-, ruim € 3.000,- meer 
dan begroot. De bankkosten (€ 21.000,-) zijn gestegen 
door het aantrekken van financiering voor de klimaat-
beheersing, zowel door provisiebetaling als rente. Per 
saldo een verlies van € 1.000,-

4.4.Gebouw                 
In 2018 vonden grootschalige aanpassingen en uit-
breidingen plaats aan de klimaat- en luchtbehande-
lingssystemen. Aanleiding daartoe waren de gemaakte 
negatieve opmerkingen in het Imago- klanttevreden-
heidsonderzoek (2017) en de onbeheersbare hoge bin-
nentemperaturen tijdens de langdurige reeks extreem 
warme zomerdagen van 2017 en 2018. 

Ter advisering op de gewenste en verantwoorde tem-
peratuur en luchtkwaliteit liet het bestuur zich opnieuw 
bijstaan door Adviesburo Technion uit Heerenveen. Om-
dat dit bedrijf ook betrokken was bij de vernieuwbouw 
in 2014, beschikt zij over de nodige kennis en expertise 
ten aanzien van het gebouw en de technische installa-
ties van Trefkoele+. Tevens beoordeelde dit bedrijf de na 
gunning uitgebrachte offertes van de drie uitgenodigde 
installatiebedrijven, waaronder een bedrijf uit Dalfsen.

Deze omvangrijke klus werd na een extra intern be-
stuurlijk beraad in juni 2018 gegund aan Installatie-
bedrijf Linthorst uit de gemeente Apeldoorn. De firma 
Linthorst is volgens planning in juli 2018 gestart met 
haar werkzaamheden. In enkele maanden werd er on-
der haar supervisie en met diverse onderaannemers 
uitstekend werk geleverd met nauwelijks overlast voor 
de huurders, bezoekers of medewerkers. Op 12 oktober 
2018 werd het werk naar volle tevredenheid opgele-
verd.

Vanuit Trefkoele+ kwamen na vermelde aanpassingen 
in het gebouw positieve reacties van de gebruikers over 
het ‘nieuwe’ klimaat in de ruimtes. In alle ruimtes kun-
nen temperatuur en ventilatie afzonderlijk worden ge-
regeld; terwijl met een computersysteem deze functies 
op afstand en centraal worden aangepast. Met deze 
investering is Trefkoele+ voor de komende jaren verze-
kerd van een beter beheersbare en vooral gezondere 
luchtkwaliteit.

Met de firma Linthorst is inmiddels een (meerjaren)-
onderhoudscontract voor de installaties afgesloten. On-
danks de uitbreiding van de technische installaties kon 
dit contract aanzienlijk gunstiger worden afgesloten 
dan het vorige. 
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5. Vooruitblik

Zoals door de voorzitter in het voorwoord is aangege-
ven, zal in de eerste helft van 2019 in opdracht van 
de gemeente Dalfsen en het bestuur van het kulturhus 
het eerste lustrum van Trefkoele+ geëvalueerd worden. 
Deze behoefte komt voort uit signalen van gebruikers, 
veranderingen in gebruik en programmering van Tref-
koele+, ervaringen met de ontwikkeling van Kulturhus 
De Spil in Nieuwleusen en nieuwe inzichten over de 
functie van een kulturhus in het algemeen. Daarnaast 
is in de huurovereenkomst tussen Trefkoele+ en de ge-
meente afgesproken dat een aantal jaren na ingangsda-
tum de exploitatie van Trefkoele+ wordt geëvalueerd. 
Uit de evaluatie zal moeten blijken waar uitdagingen 
en leerpunten liggen en in hoeverre deze ervaringen en 
nieuwe inzichten resulteren in wensen voor gebouwe-
lijke aanpassingen (bouwkundig, indeling, uitstraling, 
et cetera), bouwtechnische mogelijkheden en kosten 
van deze aanpassingen en wijzigingen in de financiële 
relatie tussen Trefkoele+ en de gemeente.

Eind 2018/begin 2019 heeft het bestuur een beleids-
plan voor de komende vier jaar vastgesteld. Op basis 
daarvan wordt jaarlijks door de bedrijfsleider een activi-
teitenplan gemaakt. Hieruit enkele hoofdpunten:

De gemeente Dalfsen is gestart met projecten rondom 
het thema Dalfsen Kerngezond. Belangrijke samenwer-
kingspartner hierin is Saam Welzijn. Een van de trajec-
ten die hieruit voort is gekomen is het samen sporten 
voor mensen in de bijstand. Daarnaast worden er mo-
menteel maandelijks, rond de partnerlunch, recepten 
uitgewerkt van gerechten die zijn geserveerd tijdens het 
Nationaal Integratiediner van 2018. Steeds weer laten 
de statushouders zien dat je met weinig budget veel 
gezonde maaltijden kunnen bereiden. Wanneer alle re-
cepten zijn uitgeschreven zal dit i.s.m. Saam Welzijn en 
de Bibliotheek en eventueel de gemeente Dalfsen uitge-
werkt worden tot een kookboek over gezonde voeding 
voor een laag budget. 

In 2020 is Nederland 75 jaar bevrijd. Ook in Dalfsen 
wordt hier aandacht aan besteed. Momenteel zijn de 
gesprekken met de gemeente Dalfsen, Bibliotheek  
Dalfsen, Historische Kring Dalfsen, Saam Welzijn en  
Trefkoele+ gestart om te kijken welke activiteiten er  

rondom dit thema georganiseerd kunnen worden. Op 
deze manier wordt ook gekeken of dit een goede basis 
is om de samenwerking met de Historische Kring een 
structureel karakter te geven.

Steeds vaker lopen we binnen Trefkoele+ tegen het 
probleem aan dat er onvoldoende ruimte is om aan 
alle aanvragen te kunnen voldoen. Diverse kleine aan-
passingen hebben de mogelijkheden verruimd, maar  
daarnaast gaat er in 2019 gekeken worden of er moge-
lijkheden zijn om ruimtes in de directe omgeving van 
Trefkoele+ te huren/gebruiken. 

Jaarlijks wordt Trefkoele+ bezocht door veel inwoners 
van Dalfsen. Of deze inwoners weten wat er allemaal te 
doen is, buiten de sport om, in Trefkoele+ is onduide-
lijk. In samenwerking met studenten van Saxion Facility 
Management zal in de eerste helft van 2019 onderzoek 
gedaan worden wat het antwoord is op deze vraag.

Binnen Trefkoele+ zijn meerdere organisaties actief op 
het gebied van muziekeducatie. Zo worden er piano-, 
gitaar-, klarinet- en vioollessen gegeven, maar ook les-
sen in dirigeren. Wel was er in seizoen 2018-2019 door 
ziekte een enorme afname in de uren dat er muziekles-
sen werden gegeven. Er wordt bekeken op welke ma-
nier het hun aantal uren muziekeducatie weer op peil 
kan worden gebracht c.q. kan worden uitgebreid.

Trefkoele+ gaat ook in 2019 deelnemen aan de Week 
van de Amateurkunst (WAK). Afgesproken is dat we na 
de WAK opnieuw met de combinatiefunctionaris cul-
tuur van de gemeente Dalfsen om de tafel gaan zitten 
om te kijken welke activiteiten we op dit gebied samen 
kunnen ontwikkelen met en voor de basisscholen in 
Dalfsen. 

Omdat bezettingsgraad in de periode van mei t/m juni 
erg laag is, wordt bekeken of er specifieke activiteiten 
ontwikkeld kunnen worden voor senioren die in deze 
periode op vakantie zijn in het Vechtdal.
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1. Vaste huurders en partners
Hiernaast in alfabetische volgorde een 
overzicht van de partners en vaste huurders 
waarbij hun activiteiten zo veel mogelijk 
zijn ingedeeld in de vier categorieën.

Bijlage 1: Overzicht van activiteiten in Trefkoele+

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

Wat Wat
17 jan 2018 Na�onale voorleeswedstrijd 3-14 okt 2018 Kinderboekenweek
18 jan 2018 Vrouwen van Nu 10 okt 2018 Roefeldag
19 jan 2018 Cultureel Café 5 okt 2018 Cultureel Café
9 feb 2018 Denkgelag 6-7 okt 2018 WK Karate

15 feb 2018 Vrouwen van Nu 7 okt 2018 Brunch
21 feb 2018 Blindenlunch 9 okt 2018 Symposium Kracht van kwetsbaarheid door Netwerk 
22 feb 2018 Infoavond alcohol & drugsgebruik 10 okt 2018 Tre�altoernooi
7 mrt 2018 Proscoop 11 okt 2018 Na�onaal Integra�ediner

10 mrt 2018 Open Judo/Karate/Sambo toernooi 12 okt 2018 Filmmiddag
14 mrt 2018 Workshop levensreddend handelen door Veiligheidsregio 17 okt 2018 Filmmiddag 

14 + 16 mrt 2018 Schoolhandbaltoernooi 17 okt 2018 Theaterlessen - AFTER’SCOOL
15 mrt 2018 Vrouwen van Nu 18 okt 2018 Vrouwen van Nu
23 mrt 2018 Cultureel Café 19 okt 2018 Proe�eslab - AFTER’SCOOL
24 mrt 2018 FNV Belas�ngservice 20 okt 2018 Proefrit event elektrisch rijden
28 mrt 2018 Hulp bij belas�ngaangi�e 22 okt 2018 Filmmiddag
4 apr 2018 1e Filmmiddag 24 okt 2018 Provinciaal Koersbal Toernooi
9 feb 2018 Denkgelag 25-26-27 okt 2018 Jump 

14 apr 2018 Ierse avond mmv The Shannons 26 okt 2018 Bedrijfstoernooi
18 apr 2018 Magic Mark (Goochelmiddag met afsluitend een show voor 26 okt 2018 Cultureel Café
19 apr 2018 Vrouwen van Nu 27 okt 2018 Regioshow Zebravinken
21 apr 2018 Fietstocht met aspergeslunch 3 nov 2018 Ijsselvecht toernooi
2 mei 2018 Filmmiddag (thema oorlog) 4 nov 2018 Brunch
3 mei 2018 Infomiddag Privacy Wetgeving 6-11 nov 2018 Vogeltentoonstelling

23 mei 2018 Lasergamen 13 nov 2018 Uitwisseling Hörstel 
mei/jun 2018 ac�viteiten �jdens ZAC 15 nov 2018 Bijeenkomst Passage

13 jun 2018 Workshop levensreddend handelen door Veiligheidsregio 15 nov 2018 Vrouwen van Nu
20 jun 2018 Dance for food 2 dec 2018 Brunch
27 jun 2018 Lasergamen 2 dec 2018 Zaalhockey topklasse
1 sep 2018 Loopfes�jn 7 dec 2018 Cultureel Café
2 sep 2018 Brunch met livemuziek 16 dec 2018 Kerstdiner

3-7 sep 2018 Week van de analfabe�sering 20 dec 2018 Vrouwen van Nu
5 sep 2018 Mama Café 21 dec 2018 Kertsborrel

20 sep 2018 Vrouwen van Nu 22 dec 2018 Teenage Kerstparty
28 sep 2018 Cultureel Café 24 dec 2018 Jeugdvoetbaltoernooi
29 sep 2018 Q Music The Party 27 dec 2018 Jeugdvoetbaltoernooi
2 okt 2018 Filmmiddag 29+30 dec 2018 Handbaltoernooi
3 okt 2018 MamaCafé evenement 31 dec 2018 Bukkum
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A.S.C. Gymnas�ek X 
B.C. Trefzeker X 
B.C. Trefzeker Recreanten X 
Balans Fysiotherapie En Fitness X X 
Bibliotheek X X 
Biljartvereniging "De Tre�oele" X 
Bridge Sociëteit Dalfsen X 
Chr. Muziekvereniging "Excelsior" X X 
Cultureel Café Dalfsen X 
De Kern X 
De Vogelvriend X 
Doomijn X X 
E.H.B.O Hoonhorst-Dalfsen X 
Gastouderbureau X 
Gemeente Dalfsen, Gym Xtra X 
GGD Ijsselland X 
Gymnas�ekvereninging Nieuwleusen X 
Hidding Breuls X 
Historische Kring X 
Humanitas X X 
Infopunt X X 
Judo Kwai X 
Klarinetlessen A. Eek X X 
Landstede Educa�e X 
Logopedie Plusplunt X 
M.H.C. Dalfsen X 
Mama Café Dalfsen X X 
Mindfit X 
Mixfit X 
Nbvp Vrouwen Van Nu X 
Oefentherapie De Vrije Vogel X 
Pianoforte X X 
Pianolessen Mw. Ne�ens X X 
Reclassering Nederland X 
Ronald Hekker (Gym) X 

 
18 

S.V. Dalfsen Afdeling Gymnas�ek X       
S.V. Dalfsen Voetbal X       
Saam Welzijn X X X X 
Salon Orkest Spoom       X 
Silvia Kogelman     X   
Sporten Zonder Ballast X       
S�ch�ng Tophandbal Dalfsen X       
Sv Dalfsen Handbal X       
Sv Dalfsen, Zaalcompe��e X       
Taalpunt   X X   
Trimclub "Dalfsen 40+" X       
V.V. Dalvo X       
V.V. Hands Up X       
Vluchtelingenwerk     X   
Vrijwilligerspunt     X   
Wado Ryu X       
Yoga En Ouderengym Mw. Leneman X       
Zaterdagavond Zaalvoetbal X       
Zero Freerunning X       
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3. Samenstelling bestuur

Het bestuur van Kulturhus Trefkoele+/Stichting Ont- 
moetingscentrum Dalfsen werd in 2018 gevormd door:
Geert Schepers   voorzitter
Henk Visch   penningmeester
Wim Dierkx   secretaris
John Buissink   communicatie
Jan Dijkhof   ontwikkeling kulturhus
Roel Wink   personele zaken
Karel Stevens tot 1-10  huisvesting 
Johan Hilgenkamp vanaf 1-10 huisvesting

De dagelijkse leiding van Kulturhus Trefkoele+ was in 
handen van Emily Poppe, bedrijfsleider en vanaf 1 april 
tevens programmamanager.


