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1. Voorwoord

Het jaar 2019 was enerverend voor de Trefkoele+ met 
succesvolle en minder succesvolle activiteiten met aan 
het eind uiteindelijk een minder financieel resultaat. 
Ook het vorig jaar hebben we ons best gedaan om 
steeds meer de huiskamer van Dalfsen te worden en 
gezien het aantal bezoekers zijn we goed op weg. In 
2019 hebben we ruim 190.000 bezoekers in de Tref-
koele+ mogen verwelkomen, dus we hebben wel een 
duidelijke functie in ons dorp. Verder liepen de klein-
schalige evenementen zowel in aantal als qua bezetting 
uitstekend. De handwerkbeurs, het Gezellig SAAM di-
ner en nog veel meer activiteiten waren in 2019 een 
uitstekende bijdrage aan ons Kulturhus.

Helaas waren er ook minder geslaagde, vooral grotere, 
evenementen. Het blijft lastig om de interesse van de 
Dalfser bevolking voor de verschillende bijeenkomsten 
te peilen. Wij gaan in 2020 beter kijken hoe we achter 
de wensen en behoeften van de inwoners kunnen ko-
men door hierin een professionaliseringslag te maken. 
Daarnaast was het stoppen van Tophandbal Dalfsen 
een teleurstelling. Het is voor Dalfsen en de Trefkoele+ 
zeker een aderlating dat de Tophandbal heeft moeten 
besluiten te stoppen. Voor Dalfsen is het een gemis qua 
publiciteit en voor de Trefkoele+ is het enerzijds het 
wegvallen van een grote gebruiker en anderzijds een 
gemis van alle reuring rondom de wedstrijden.

Verder zijn we samen met de Gemeente, en onder 
supervisie van ICS, gestart met een evaluatie over de 
afgelopen vijf jaar, ook met als doel om te kijken hoe 
en op welke wijze we naar de toekomst kijken en wat 
er nodig is om onze plannen te realiseren. De eerste 
uitkomsten laten zien dat Trefkoele+ een goed functi-
onerend kulturhus is dat de zaken organisatorisch en 
financieel goed op orde heeft. De vervolgstap ‘hoe nu 
verder’ wordt gedegen afgelegd, maar verloopt nog te 
langzaam  en het blijft opletten dat dit niet ten koste 
gaat van de drive voorwaarts die we graag met zijn al-
len, ook onze partners, willen maken. 

Afgelopen jaar hebben we qua ontwikkeling minder 
vooruitgang geboekt dan we zouden willen, mede 
omdat de vijfjarige overeenkomst met de Gemeente 
in 2018 was afgelopen en we tot op heden nog geen 
nieuwe hebben kunnen afsluiten. Het Kulturhus heeft 
richting en stabiliteit nodig vanuit de Gemeente om aan 
haar toekomst te kunnen werken; we doen het name-
lijk voor de inwoners van onze gemeenschap en zoveel 
mogelijk volgen we het gemeentelijk beleid daarbij.
Mede door het bovenstaande was 2019 financieel een 
minder jaar. Het jaar is afgesloten met een verlies dat 
we overigens hebben kunnen opvangen uit de reserves, 
maar wat wel dwingt tot maatregelen om de inkom-
sten en uitgaven meer met elkaar in overeenstemming 
te brengen 

Zoals ik eerder heb genoemd, gaan we in 2020 meer 
aandacht besteden aan een goede en evenwichtige 
programmering. We willen meer zicht krijgen op de be- 
hoeften van de gemeenschap om daar vervolgens beter  
op in te kunnen spelen. We gaan dat zeker samen met 
de omgeving doen en zijn op zoek naar een juiste wijze 
om daar invulling aan te geven.

Tot slot nog dank aan onze partners die ook het afgelo-
pen jaar weer volop gebruik gemaakt hebben van onze 
accommodatie en we nodigen iedereen uit om ons in 
2020 een bezoek te komen brengen. Wij kijken uit naar 
jullie komst. 
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Naschrift
Alle ambities in dit jaarverslag zijn geschreven toen er 
uit China de eerste berichten kwamen van een Co-
ronavirus. Inmiddels zitten we in Nederland midden 
in een ‘intelligente lockdown’ waardoor Trefkoele+ al  
een aantal weken zo goed als dicht is. Alle groeps-acti-
viteiten (incl. sport) zijn stopgezet en ook het PlusCafé 
is gesloten. En het eind is nog lang niet in zicht.
Dit heeft uiteraard consequenties voor de ontwikke-
ling van Trefkoele+, inclusief alle activiteiten (ook van 
de partners), maar ook financieel zal dit  gevolgen 
hebben. Dat zet onze ambities voor 2020 onder druk 
en dwingt ons om passende maatregelen te nemen 
om de continuïteit van de Trefkoele+ niet in gevaar 
te brengen, maar ook om garant te staan voor goed 
werkgeverschap.

Namens het bestuur,

Geert Schepers
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1. Beleidscyclus

1.1. Beleidsplan 2019-2023: 
  Op weg naar de huiskamer van Dalfsen
In 2018 is het bestuur onder leiding van een extern 
begeleider in een aantal sessies bezig geweest om de 
bouwstenen voor het toekomstig beleid te formuleren: 
waar willen we als Trefkoele+ in de toekomst naar toe, 
welke rol willen we vervullen in de Dalfser gemeenschap? 
Dat heeft uiteindelijk geleid tot een beleidsplan voor 
vier jaar met als ondertitel: ‘Op weg naar dé huiskamer 
van Dalfsen’ dat in februari 2019 is vastgesteld. Dit plan 
is naar diverse stakeholders gestuurd en is ook te vinden 
op onze website.
Het plan is ambitieus en bouwt uiteraard voort op 
onze missie en ambitie. We realiseren ons daarbij heel 
goed dat we onze partners en de gemeente hard nodig 
hebben om onze doelstellingen te verwezenlijken. 
Daarom is samenwerking voor ons een wezenlijke 
voorwaarde. 
Versterking van overleg met de partners en extern be-
trokkenen moet ook leiden tot een groei in activiteiten 
waardoor het kulturhus voor iedere inwoner van Dalfsen 
iets te bieden heeft. Het moet een makkelijk toeganke-
lijke voorziening zijn, waar iedereen zich comfortabel 
en veilig voelt. Of men nu komt voor een activiteit op 
sportief, sociaal-maatschappelijk, educatief of cultureel 
terrein, of gewoon onder het genot van een kop koffie 
mensen wil ontmoeten of even rustig werken. Het moet 
allemaal kunnen, alsof men zijn eigen vertrouwde huis-
kamer binnenstapt. 

1.2. Activiteitenplan 2019
Daar waar het beleidsplan globaal van opzet is, is ervoor 
gekozen om jaarlijks een activiteitenplan te maken dat 
meer concrete doelstellingen zal bevatten. Elk jaar, 
te beginnen in 2019, zal aangegeven worden welke 
concrete activiteiten ondernomen gaan worden om 
het beleid te realiseren. De jaarlijkse activiteitenplannen 
stellen het bestuur in staat om te beoordelen of wij op 
de goede weg zijn om ons beleid te realiseren of dat we 
moeten bijstellen. Kortom, het is voor ons een meetlat 
om te beoordelen of wij de juiste dingen doen om tot 
een goede, op Dalfser maat gesneden invulling van het 
begrip kulturhus te komen.

Het activiteitenplan is opgesteld door de bedrijfsleider 
en in maart 2019 door het bestuur besproken. Per 
categorie is in het plan uiteengezet wat de belangrijkste 
activiteiten zijn om deze doelen te verwezenlijken. De 
categorieën zijn:
 •  Sport & Beweging
 •  Zorg & Welzijn
 •  Kunst & Cultuur
 •  Educatie & Informatie

Nagenoeg alle activiteiten, zoals benoemd in het jaar-
plan zijn uitgevoerd. Een overzicht van deze activiteiten 
kunt u terugvinden in hoofdstuk 3 en bijlage 2. 

1.3. Evaluatieproces
Het bestuur van Trefkoele+ en de gemeente Dalfsen 
hebben samen besloten om het functioneren van het 
Kulturhus te evalueren. Deze behoefte kwam voort uit 
signalen van gebruikers, veranderingen in gebruik en 
programmering en nieuwe inzichten over de functie 
van een kulturhus in het algemeen. Daarnaast is in de 
huurovereenkomst tussen Trefkoele+ en de gemeente 
afgesproken dat een aantal jaren na ingangsdatum de 
exploitatie van Trefkoele+ wordt geëvalueerd. 

Voor de uitvoering van deze evaluatie is het bureau ICS 
in de arm genomen. Zij hebben destijds ook de transitie 
naar Trefkoele+ begeleid. Het opdrachtgeverschap en 
de bewaking van de voortgang en het resultaat was 
neergelegd bij een stuurgroep, bestaande uit twee  
bestuursleden van Trefkoele+ en twee wethouders met  
ambtelijke ondersteuning. Daarnaast is een project- 
groep geformeerd die verantwoordelijk was voor de  
‘dagelijkse’ voortgang en het opstellen van de con-
ceptrapportages. De projectgroep bestond uit de ver-
antwoordelijk beleidsmedewerker van de gemeente, de 
bedrijfsleider en het bestuurslid dat de ontwikkeling van 
het ‘Kulturhus’  Trefkoele+ in zijn portefeuille heeft en 
directies van de Bibliotheek en Saam Welzijn. De vaste 
huurders van Trefkoele+ hebben in een tweetal plenaire 
bijeenkomsten hun inbreng geleverd. Daarnaast heeft 
ICS met diverse partners afzonderlijke gesprekken 
gevoerd.
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Het voorjaar stond in het teken van de evaluatie, met als 
breed gedragen uitkomst ‘We zijn blij met de Trefkoele, 
maar zien ruimte voor verbetering’, waarbij er positief 
uitsprong: 
 •  de uitstraling: er staat wel wat! 
 • de sfeer van het PlusCafé; 
 • het bestuur, de organisatie en de personele inzet;
 •  de functionaliteit en diversiteit aan gebruikers;
 •  de zichtbare ontwikkeling binnen het Kulturhus:  
  het ontstaan van meer samenwerking. 

Daarnaast zijn als verbeterpunten genoemd: 
 • zichtbaar zijn en gevonden worden: aan bezoekers 
  laten zien wie we zijn en wat we doen; 
 • aandacht voor routing en ontvangst, leven en 
  reuring in de centrale ontmoetingsruimte;
 • intensiveren van de samenwerking;
 • meer flexibiliteit door gezamenlijk gebruik van  
  ruimtes.

Het proces, waarbij de diverse partners intensief zijn 
betrokken, heeft in het najaar geleid tot een aantal 
concrete ambities, aanbevelingen en voorstellen.  
Centraal stond dat iedereen wezenlijke stappen wil 
zetten om te komen tot een nauwere samenwerking 
en tot een beter gebruik van de accommodatie. Deze 
ambitie is verwoord in drie voorstellen, van voorzichtig 

tot ambitieus. De rapportage is in december besproken 
in de stuurgroep. Deze heeft gekozen voor de meest  
ambitieuze variant:
 • herinrichten van de Trefkoele+ gebaseerd op de  
  uitgangspunten van verdergaande samenwerking;
 • het minimaliseren van eigen ruimten, vergroten  
  van gezamenlijk en flexgebruik;
 • het entreegebied en de ontmoetingsruimte 
  opnieuw inrichten, waarbij de verschillende 
  activiteiten meer zichtbaar moeten worden;
 • interne verplaatsing van functies, zodat er meer 
  reuring beneden komt en relevante partners meer 
  bij elkaar geplaatst worden; de routing wordt dan  
  ook logischer;
 • meer integratie van horeca met diverse functies,  
  met name op de begane grond.

In aansluiting op bovenstaand besluit heeft ICS de  
opdracht gekregen om deze variant nader uit te werken, 
zodat er meer inzicht komt in de mogelijkheden en 
kosten.  Als ‘bijvangst’ is een voorstel voor een Ont-
wikkelmeter kulturhusen gemeente Dalfsen ontwikkeld. 
Het wordt een instrument om als gemeente en 
besturen van de diverse accommodaties jaarlijks diverse 
onderwerpen met elkaar af te stemmen, doelstellingen 
en ver-wachtingen uit te spreken en te beoordelen hoe 
deze zich ontwikkelen (inhoudelijk en financieel).
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2. Activiteiten in ons Kulturhus

2.1. Partners en samenwerking 
In Trefkoele+ werken diverse partijen samen om vorm 
en inhoud te geven aan het programma. Iedere organi-
satie kent zijn eigen publiek en doelstelling, maar biedt 
daarnaast ook samen met andere organisaties meer-
waarde door het aanbod van gezamenlijke activiteiten. 
De partners zijn daarmee van groot belang voor de ont-
wikkeling van het Kulturhus. Met elkaar én met betrok-
ken burgers werken we samen om nieuwe ideeën en 
activiteiten te ontwikkelen, gebruik makend van elkaars 
sterke punten. 

De samenwerking ontstaat soms spontaan doordat 
diverse partners elkaar rond een bepaald 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 ontwikkelingen en 
kansen. Dat gebeurde o.a. in het zes-wekelijks overleg 
van het Trefteam waar vertegenwoordigers van de 
belangrijkste partners bij elkaar komen. Hieraan nemen 
gemiddeld negen organisaties deel. 
Daarnaast organiseerde Trefkoele+ maandelijks een 
partnerlunch op wisselende dagen, zodat zoveel mo-
gelijk parttimers hierbij aanwezig kunnen zijn. Het doel 
is dat men elkaar in een informele sfeer kan ontmoe-
ten. Rond de feestdagen is opnieuw een paas- en kerst-
brunch aangeboden. Het aantal deelnemers aan deze 
lunches varieert van 20 tot 50 personen. 
Om de onderlinge band te versterken, is in 2019 ook  
regelmatig een interne nieuwsbrief uitgegeven, met in-
formatie van de diverse partners over nieuwe activitei-
ten, weetjes, nieuwe of vertrekkende collega’s e.d. 

In 2019 hebben zich onder de ‘vaste huurders’ een 
aantal mutaties voorgedaan. Helaas heeft Tophandbal 
Morrenhof-Jansen Dalfsen moeten besluiten om met 
ingang van seizoen 2019 – 2020 geen team meer uit 
te laten komen in de Eredivisie Dames. Alle inspannin-
gen van het bestuur hebben niet geleid tot een team 
waarmee volwaardig meegespeeld kan worden in de 
hoogste divisie. In juni heeft Hidding Breuls ervoor 
gekozen om haar werkzaamheden vanuit haar eigen 
huis voort te zetten. Daarmee kwam een einde aan haar 
vaste spreekuur in Trefkoele+. Ook is het Mamacafé we-
gens teruglopende belangstelling in juli gestopt met  

haar maandelijkse bijeenkomsten. 
Een nieuwe ‘vaste huurder’ is Pianoforte. Zij zijn in het 
gat gesprongen dat ontstaan is nadat Marietje Nefkens 
haar muzieklessen heeft moeten stoppen. Daarnaast 
bieden we sinds het najaar onderdak aan diverse 
activiteiten van studio SES. 
Afgezien hiervan hebben zich bij de andere partners 
in het afgelopen jaar geen grote veranderingen 
voorgedaan. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen 
van alle vaste organisaties/verenigingen die in 2019 
gebruik maakten van Trefkoele+.

2.2. Trefkoele+ in bedrijf
De diverse activiteiten binnen het Kulturhus brengen 
we onder in vier categorieën: Sport & Bewegen, Zorg 
& Welzijn, Kunst & Cultuur en Leren & Informeren. 
Hierdoor ontstaat een beter zicht op de terreinen 
waar de verschillende partners zich mee bezighouden. 
Daarnaast wordt eveneens duidelijk waar nog 
ontwikkelpotentieel ligt.

In 2019 zijn er zeer veel activiteiten uitgevoerd die vele 
bezoekers trokken (zie hiervoor 2.3). De bezetting van 
de zalen is hoog 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. 

Om de start van het seizoen te markeren en de vele 
mogelijkheden van Trefkoele+ te laten zien, hebben we 
op zaterdag 7 september 2019 de eerste gezamenlijke 
open dag gehouden, gecombineerd met het PLINQ-
loopfestijn. Diverse partners hadden een stand of waren 
elders in het gebouw actief met verschillende activitei-
ten. Daarnaast werd er gesport in hal 2 en kon er ge-
danst worden in de sportzaal. Omdat deze dag samen 
viel met het PLINQ-loopfestijn waren er zeer veel bezoe-
kers in ons Kulturhus. Achteraf hebben we vastgesteld 
dat door o.a. het samen laten lopen van deze dag met 
het loopfestijn, het oorspronkelijke doel minder uit de 
verf is gekomen. Verreweg de meeste bezoekers waren  
meer geïnteresseerd in het loopfestijn. Na een grondi-
ge evaluatie is besloten een dergelijke startactiviteit in 
2020 zelfstandig te organiseren, ondersteund door een 
gedegen communicatiecampagne. 
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Bijlage 2 geeft een overzicht van het ‘bijzondere/
gezamenlijke’ 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 activiteiten 
uitgelicht.

Sport & Bewegen
• Begin januari was ons Kulturhus een weekend lang 
 het bruisende toneel van het 13e open NK Jongleren. 
 De beste jongleurs lieten in zeven verschillende 
 competities hun vaardigheden zien. 
 Daarnaast waren er diverse workshops. 
 Het bijzondere was dat de groep ook gedurende dit 
 weekend in Trefkoele+ overnachtte en gebruikmaak- 
 te van het diner en ontbijt. De ervaringen waren 
 zeer positief en in 2020 kunnen we hen weer
 verwelkomen in de Trefkoele+.
• Begin maart organiseerde ASC Gym & Dance in 
 samenwerking met de KNGU de Dance2. Tijdens 
 deze dansshows lieten 20 verschillende verenigingen 
 en scholen hun ingestudeerde dansen zien. 
 Er werden drie shows gehouden op zaterdag en
 twee op zondag. Per show gingen ongeveer 250 
 deelnemers de vloer op in een sfeervol aangeklede
 zaal. 

•  In maart werd ook de Dutch Open Sambo (een 
 Russische vorm van Judo) georganiseerd; 
 een kampioenschap met zo’n 500 deelnemers uit 
 ruim 10 verschillende landen. Verdeeld over twee 
 hallen hebben de deelnemers zich van hun beste 
 kant laten zien.
•  Eind mei was Trefkoele+ gedurende twee weken 
 weer het toneel van het 61e zomeravondvolley-
 baltoernooi van Dalvo. Nadat de laatste wedstrijd 
 gespeeld was, werd het met live muziek, 
 een pubquiz of bingo extra gezellig in het PlusCafé. 
•  Op 23 oktober was Hal 1 omgetoverd tot een 
 Koersbal-arena. In totaal deden er 40 teams mee 
 uit 26 verschillende plaatsen van onze provincie. 
 De teams bestonden voornamelijk uit senioren, 
 maar hier en daar liepen er ook jongeren tussen. 
 Winnaar werd uiteindelijk de Katholieke PABO 
 Zwolle; een team bestaande uit docenten van de
 lerarenopleiding. 
•  Actie, spanning, snelle vingers en fanatieke 
 gezichten: bijna 40 deelnemers streden tegen elkaar 
 op de PlayStation om de winst van het FIFA 20 
 toernooi dat door Saam Welzijn werd georganiseerd. 
 Jong en oud kwamen elkaar tegen op het veld om  
 een wedstrijd van 2×4 minuten te spelen. 
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 Er stonden acht grote schermen opgesteld waar 
 maar liefst 16 deelnemers tegelijk konden strijden  
 voor de winst.
•  Zaterdag 7 september organiseerde IJsclub Stok-
 visdennen het geslaagde PLINQ-Loopfestijn. Ruim 
 600 deelnemers wisten de weg naar de Trefkoele+ 
 te vinden.
• Medio september organiseerde het jongerenwerk 
 van Saam Welzijn opnieuw een succesvolle laser-
 gamemiddag voor leerlingen uit groep 5 t/m 8 van 
 het basisonderwijs.
• In december hebben veel supporters in een sfeervol 
 PlusCafé op een groot scherm kunnen zien hoe de 
 Nederlandse handbaldames zich konden laten 
 kronen tot wereldkampioen. Er was veel 
 belangstelling, mede omdat er in de weekenden in 
 december zeer veel handbal- en hockeywedstrijden 
 plaatsvonden. 
•  Medio december vond de 6e editie van het Open 
 Dalfser 5-Ball Kampioenschap plaats. Bijna 30 
 deelnemers streden over drie dagen in een gezellige 
 sfeer om de hoogste eer. 
• Ter gelegenheid van haar zestigjarig jubileum 
 slaagde de Dalfser bridgeclub er zaterdag 14 
 december in om met behulp van het Trefkoele+  
 team een complete sporthal om te toveren in een 

 
 gigantische feestzaal waar door 160 leden gegeten  
 en gebridged werd. 
• Eind december was Trefkoele+ weer het decor  
 voor de traditionele afsluiters van het voetbaljaar:  
 het Kerstzaalvoetbaltoernooi van FC Dalfsen en op  
 oudejaarsdag het Bukkumtoernooi. Beide toernooien 
 waren weer heel succesvol.

Zorg & Welzijn
• Dinsdag 26 maart jl. vond het symposium ‘Positief 
 ouder worden’ plaats. Voorafgaand was er een 
 inspiratiemarkt waar de bezoekers kennis konden 
 maken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
 van slimme leeftechnologie, robotica, veiligheid, 
 wonen, zorg en welzijn. In een volle panoramazaal 
 genoten zo’n 120 belangstellenden uit de 
 gemeente Dalfsen van boeiende, ontroerende, 
 informatieve en sportieve sprekers.
• Op 10 oktober vierde de Stichting Platform 
 Gehandicapten Dalfsen hun 25-jarig jubileum in 
 het PlusCafé. In Dalfsen bestond in 1994 al een BTB 
 groep, die lette op bereikbaarheid, toegankelijkheid 
 en bruikbaarheid van openbare gebouwen. Naast 
 voorlichting op basisscholen kaartte het Platform tal 
 van zaken met succes aan. 
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• Dinsdag 10 december, de Internationale Dag van 
 de Rechten van de Mens, was er weer de jaarlijkse 
 schrijfavond van Amnesty International. In een 
 geanimeerde sfeer werden er in een gezellig 
 PlusCafé honderden brieven geschreven. 
 Als ondersteuning was er een spreker, muziekgroep, 
 maar ook een fysiotherapeut. 
• Donderdag 19 december was er de jaarlijkse 
 kerstbrunch. Dit jaar was deze niet alleen toegankelijk 
 voor de partners binnen Trefkoele+, maar ook voor 
 bezoekers van het Kulturhus. Ruim 100 gasten 
 hebben genoten van een heerlijke brunch. 

Kunst & Cultuur
• Zaterdag 30 maart 2019 presenteerde Trefkoele  
 Live ‘The U2 Tribute’, met een liveshow van louter
 hoogtepunten uit het repertoire van de Ierse 
 superband. Hal 1 was omgebouwd tot een 
 sfeervolle concertzaal met alles wat een 
 concertganger zich kan wensen. Helaas viel de 
 belangstelling, ondanks een regionaal 
 voorprogramma, tegen. 
• Op 6 april gaven popkoor Just for Fun, salonorkest 
 Spoom en de slagwerkgroep van Excelsior voor 
 meer dan 300 toehoorders een spetterend concert  
 ‘Happy together’. Het werd een feestelijk optreden

Grenzeloos lekker
Tijdens het Integratiediner op donderdag 3 oktober werd het kookboek 
“Grenzeloos lekker; wereldse gerechten, verzameld in Dalfsen” gepresenteerd. 
Tijdens voorgaande edities van het integratiediner kookten vele ‘koks’ van ver-
schillende nationaliteiten de heerlijkste gerechten. Aangezien de gasten tijdens 
voorgaande edities erg lovend waren over de gerechten en de koks graag hun 
kennis hierover willen delen, heeft Emily Poppe het initiatief genomen om van 28 
gerechten een kookboek samen te stellen. Het is, dankzij de medewerking van 
velen, een kleurrijke map geworden die gretig aftrek vond. Rond 18.00 uur stond 
al het eten klaar. Meer dan 120 gasten genoten gedurende ruim twee uur van alle wereldse gerechten: 
van Thaise Dim Sum tot Griekse shoarma, van köfte uit Afghanistan tot diverse (stoof)schotels uit Ethiopië en 
Syrië, met tot slot heerlijke taarten uit Armenië en een vruchtensalade uit Ethiopië.
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  van deze drie Dalfser muziekensembles die hun
 publiek een prachtige avond hebben bezorgd. 
• Woensdagmiddag 29 mei vond de manifestatie 
 Kunstgreep plaats als onderdeel van de WAK (week 
 van de amateurkunst). Er was divers aanbod op het 
 gebied van muziek, beeldende kunst, dans, theater 
 en techniek voor basisschoolkinderen. 
• Als afsluiting van de WAK was er op zaterdag 1 juni 
 een optreden van Talento Forza, een initiatief van 
 het RIBW. Cliënten met passie voor muziek kregen 
 de mogelijkheid om hun (muzikale) talenten te laten 
 horen. Zij verzorgden een geweldig optreden, vol 
 met muzikale en vocale klanken.
• Zondagmiddag 2 juni stond Trefkoele+ in het teken 
 van  Ierse muziek. The Shannons, die als geen ander 
 de Ierse sfeer kunnen brengen met traditionele 
 muziek, wisten het publiek te boeien met hun 
 sfeervolle optreden in het PlusCafé.
• Op woensdagmiddag 3 oktober werd er voor 
 de eerste keer een handwerkbeurs georganiseerd. 
 Het PlusCafé stond vol met stands waar info over 
 verschillende hobby’s te vinden waren zoals breien, 
 haken, quilten, houtsnijden, schilderen, keramiek, 
 sieraden, glasfushion, kantklossen en zelf-maak-
 mode. Een kleine 350 mensen bezochten deze 
 middag de beurs en daarmee was deze meer dan 
 geslaagd.

 

• Vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober was het PlusCafé  
 omgebouwd tot een feestlocatie. Op vrijdagavond 
 gingen de heren van STUK-TV  helemaal los en 
 samen met ruim tweehonderd jongeren werd het 
 een grote Teenage-Party. Op zaterdagavond was 
 het de beurt aan Radiorave, een DJ-show bomvol 
 verrassende ingrediënten en geweldige DJ-humor. 
 Ruim 150 jongvolwassenen wisten uiteindelijk de 
 weg naar de Trefkoele+ te vinden.
 Beide activiteiten waren eigenlijk gepland in 
 Sporthal 1, maar door de tegenvallende 
 voorinschrijving is op het laatste moment 
 uitgeweken naar het PlusCafé, waardoor er toch 
 sprake was van twee sfeervolle en gezellige avonden. 

Educatie & Informatie
• Woensdag 6 februari werd het startschot 
 gegeven van het naschools aanbod After’scool met 
 Streetdance. Het jongerenwerk van Saam Welzijn 
 en BSO Doomijn organiseerden gedurende het jaar 
 verschillende naschoolse activiteiten voor kinderen 
 van het basisonderwijs, waarbij talenten ontdekken 
 en ontwikkelen centraal staan.
• Begin maart was Trefkoele+ gedurende drie dagen 
 het trefpunt voor de Damitobeurs waar ruim 130 
 standhouders en ruim 4.500 bezoekers elkaar 
 hebben ontmoet. Mede dankzij de inzet van 
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 vele vrijwilligers kunnen zowel de standhouders 
 als bezoekers en Trefkoele+ terugkijken op een goed 
 verzorgde beurs. De activiteiten leverden uiteindelijk 
 een positief saldo op van € 53.750 bestemd voor de 
 Imminkhoeve in Lemele.
• Woensdagmiddag 26 juni organiseerde Home-Start 
 het Ouder- & Kindfeest, om te vieren dat Home-
 Start landelijk 25 jaar bestaat en in Dalfsen nu 1 jaar. 
 Home-Start is een programma waarbij de ene ouder
 een andere ouder een steuntje in de rug geeft. 
 Ongeveer een jaar lang zal de vrijwilliger als maatje 
 wekelijks bij de ouder langsgaan. Zowel de kinderen 
 als de ouders en vrijwilligers hebben een gezellige 
 middag gehad met o.a. lasergamen  en schminken. 
 Verder zijn er lekkere cakejes gedecoreerd, prachtige 
 schilderijtjes gemaakt en een heleboel vlaggetjes 
 versierd. 
• Op 1 juli 2019 vond de opening plaats van het 
 Informatiepunt Digitale Overheid. De digitalisering 
 van de maatschappij én overheid vormt een steeds 
 groter struikelblok voor velen. Daarom is 
 het bestaande Infopunt uitgebreid met het 
 Informatiepunt Digitale Overheid. De opening 
 werd bijgewoond door zo’n 70 mensen. Wethouder 
 Jan Uitslag presenteerde een quiz en deed de 
 openingshandeling. Anke Bruggeman, directeur 
 Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, interviewde 

 

 live een aantal ervaringsdeskundigen om zo te 
 laten zien wat het Informatiepunt Digitale Overheid 
 kan betekenen. Als afsluiting was er een hapje en 
 een drankje. 
• Woensdag 6 november was er een landelijke 
 onderwijsstaking. Trefkoele+ sprong hierop in door 
 het organiseren van een sport- en speldag i.s.m. de 
 buurtsportcoach. Ruim honderd kinderen hebben 
 het enorm naar hun zin gehad met o.a. lasergamen, 
 een grote apenkooi en knotshockey.
• De Sinterklaasshow van Jet & Joep in hal 1 op 
 zaterdag 30 november is een groot feest geworden
  met theaterspelers van Studio SES die een swingende 
 kindervoorstelling hebben laten zien. Ouders en 
 kinderen hebben genoten en niemand kon stil 
 blijven zitten.
• Zaterdag 28 december had de Historische Kring 
 Dalfsen een Open Dag in het Historisch Centrum
 ‘Ab Goutbeek’. Tussen 10.00 en 16.00 uur werden
 de bezoekers door vrijwilligers van de HKD 
 geïnformeerd over de geschiedenis van Dalfsen, 
 Hoonhorst, Lemelerveld en Oudleusen. Hiervoor 
 konden ze o.a. beschikken over computerbestanden, 
 documenten, fotoarchief en fotoboeken, 
 plattegronden en publicaties. 

WO2 Café 
Op maandag 15 april vond in de bibliotheek het zogenaamde WO2 Café plaats. Op initiatief van de provincie 
organiseerden het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en RTV Oost een tournee langs vijftien bibliotheken in 
Overijssel om mensen de gelegenheid te geven om attributen mee te brengen en persoonlijke verhalen te vertellen 
over de oorlog. In Dalfsen fungeerden de Historische Kring en de Bibliotheek als gastheer en -vrouw. Zij hadden de 
ruimte in de bibliotheek fraai aangekleed met allerlei materiaal over de oorlog. Trefkoele+ verzorgde de catering. 
Het was een komen en gaan van mensen met hoofden vol verhalen en tassen vol tastbare zaken waaraan de nodige 
herinneringen kleven. Het bijzondere verhaal van Sonja de Vries over haar vader Hidde die in de oorlog zat onderge-
doken in Nieuwleusen, maakte indruk. Hij werd verraden door de postbode en kwam uiteindelijk in de net ontgon-
nen Noordoostpolder terecht, bij onderduikers bekend onder de naam Nederlands Onderduikers Paradijs. Of neem 
de sigarettendover van Foky van Rijswijk, gemaakt van muntgeld uit die tijd. Een stil protest tegen de bezetter. Op-
geteld zijn die muntjes zes en een kwart cent, een regelrechte verwijzing naar de gehate nazi Seyss-Inquart die in de 
oorlog Rijkscommissaris van Nederland was. Een schoolklas hoorde ademloos het verhaal aan van een ooggetuige die 
ten tijde van de oorlog net zo oud was als de kinderen die nu aandachtig luisterden. Die terugblik op andere tijden 
riep veel vragen op die de vertelster geduldig beantwoordde. Het Café was onder andere te zien in reportages op TV 
Oost, op Vechtdal Leeft, in kranten en op andere media. De organisatie heeft met dit WO2-café een start gemaakt 
met de voorbereiding van 75-bevrijding van Dalfsen in 2020.
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2.3. Zaalbezetting en aantal  bezoekers
Net als in 2018 waren op de piekmomenten 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 respectievelijk 
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 tabel 1 en 2
De toename van de uren verhuur komt voornamelijk 
voort uit het geheel huren van het leslokaal en het meer 
verhuren van de Bukkumzaal. In de Millingenzaal is 
de verhuur afgenomen doordat pianolerares Marietje 
Nefkens is gestopt en niet al deze uren zijn overgenomen 
door de muziekschool Pianoforte. De lagere huur-
opbrengst  van de Welsumzaal komt doordat er minder 
uren taallessen worden gegeven dan in 2018.
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Tabel 3 Overzicht verhuur sportzalen.

Toelichting
Er is sprake van een verschuiving in de maanden februari/
maart en juli/augustus doordat de diverse vakanties 
een week later in het seizoen vielen. Het aantal uren 
schoolgym is ten opzichte van 2018 ongewijzigd.
De trainingsuren van de tophandbal die per september 
zijn komen te vervallen, zijn in september/oktober/
november slechts gedeeltelijk opgevangen door andere 
sporten. In de maand december hebben de hockeyers 
deze uren overgenomen.

Bezoekersaantallen
Begin april 2019  is er bij de voordeur een bezoekersteller 
geplaatst. Deze meet het aantal unieke personen dat de 
schuifdeuren passeert. We vinden het belangrijk dat we 
inzicht krijgen in het aantal personen dat gebruik maakt 
van ons Kulturhus. Het gaat om een indicatie, maar we 
willen hiermee straks de ontwikkeling (en hopelijk groei) 
over meerdere jaren inzichtelijk maken. De bezoekers 
die binnenkomen door de deuren bij de Kinderopvang, 
bij sporthal 2 (schoolgym) en jongerensoos worden 
niet (mee)geteld. Wij gaan ervan uit dat dit aantal de 
bezoekers compenseert die door de schuifdeuren even 
naar buiten gaan om bijvoorbeeld te roken.

Tabel 4  Overzicht bezoekersaantallen 2019

Toelichting
Het totaal komt op ruim 191.000 bezoekers, een 
respectabel aantal. De gegevens van januari zijn 
weergegeven op basis van het aantal in deze maand 
in 2020. Februari t/m april zijn een inschatting op 
basis van vorige jaren en vergeleken met de tellingen 
van de andere maanden. Uit de grafiek wordt duidelijk 
wanneer de pieken zijn: in het voor- en najaar trekken de 
activiteiten volop bezoekers. In de zomermaanden, met 
name juli en augustus met beperkte openingstijden, is 
het beduidend rustiger.
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3. Mens en Organisatie

3.1. Personeel
Vorig jaar gaven we aan dat we aandacht blijven 
geven aan onze reputatie als ‘goed werkgever’ door 
te werken aan levenslang leren. We willen stappen 
zetten die gericht zijn op het steeds verbeteren van het 
functioneren van de organisatie Trefkoele+.

In het algemeen kunnen we zeggen dat de verbetering 
van de kwaliteit van het werk en de samenwerking het 
komend jaar extra aandacht verdient. Dit thema moet 
regelmatig aan de orde komen in het overleg tussen de 
bedrijfsleider en haar medewerkers. Er zal eens per 4 
à 6 weken een werkoverleg worden gehouden en ook 
het versterken van de kwaliteit daarvan zal een proces 
zijn dat tijd kost. Ook vanuit het bestuur zal daar meer 
aandacht aan worden gegeven.

Ontwikkeling fte’s
In 2019 steeg het aantal fte’s van 9,6 naar 10,1 ten 
opzichte van 2018. Deze stijging is terug te voeren 
op het zelf uitvoeren van periodieke onderhoud- 
werkzaamheden in plaats van deze uit te besteden.  
Het aantal medewerkers met een urencontract steeg 
met één naar 12. Het aantal oproepkrachten daalde van 
12 naar 9, dit wordt onder meer opgevangen door de 
nieuwe medewerker met een urencontact.

3.2. Bestuur                                                                                                                                        
Het bestuur voert zijn activiteiten uit op basis van 
de statuten. In aansluiting daarop hebben we een 
huishoudelijk reglement opgesteld waarin specifieke 
uitwerkingen zijn vastgelegd. In het verlengde daarvan is 
in augustus 2019 het reglement bestuur-bedrijfsleiding 
opgesteld. 
De bedrijfsleiding opereert op het snijvlak van 
gemeentelijk beleid en publieke taak en markt. Dit 
houdt in dat de bedrijfsleiding niet louter op financiële 
resultaten kan worden beoordeeld. Enerzijds moet 
een cultureel-maatschappelijk en sociaal product ge-
leverd worden en anderzijds vragen we om effectief 
ondernemerschap en een gezonde bedrijfsvoering.
Formeel gezien is het bestuur verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van Trefkoele+, maar in de dagelijkse 
praktijk heeft de bedrijfsleiding de verantwoordelijk- 
heid voor de juiste bedrijfsvoering. 

Voorkomen moet worden dat bestuur en bedrijfsleiding 
op elkaars stoel gaan zitten. Het reglement bestuur-be-
drijfsleiding beoogt bij te dragen aan:
 • een duidelijke taakverdeling, heldere structuur,  
  ondubbelzinnige toewijzing van bevoegdheden  
  en  daarbij aan een duidelijke besluitvorming; 
 • evenwicht tussen verantwoordelijkheden en  
  bevoegdheden van het bestuur;
 • vergroting van de duidelijkheid van   
  organisatorische processen. 
Het is de bedoeling dat het huishoudelijk reglement en 
het reglement bestuur-bedrijfsleiding jaarlijks worden 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Mutaties
In het verslagjaar zijn er bestuurlijk de volgende mutaties 
geweest. 
Wim Dierkx heeft tot maart 2019 de rol van secretaris 
vervuld daarna is hij eerst tijdelijk en daarna definitief 
vervangen door Jan Dijkhof. 
John Buissink heeft na 19 jaar aangegeven dat hij het tijd 
vond om als bestuurslid te stoppen. Op 26 juni hebben 
diverse (oud) collega’s en andere contacten hem 
tijdens een geanimeerde afscheidsbijeenkomst de hand 
geschud. John was actief betrokken bij de ontwikkeling 
van de Trefkoele+ en had als specifieke taak de ‘pr en 
communicatie’. We zijn blij dat Ellis Lesterade per 1 juli 
2019 zijn rol binnen het bestuur heeft overgenomen.
Henk Visch heeft in augustus besloten om als 
penningmeester geen nieuwe termijn te ambiëren. In 
november kon Pier-Gerlof Polstra aangesteld worden 
als nieuwe penningmeester.
In bijlage 3 is een overzicht van de leden van het bestuur 
opgenomen.

Vergaderingen
Het bestuur hield in het algemeen op de laatste woensdag 
van de maand zijn reguliere bestuursvergaderingen. 
Daarnaast is er regelmatig in kleinere verbanden en 
in wisselende samenstelling overleg gevoerd over 
specifieke onderwerpen. Tevens was er regelmatig 
overleg met de bedrijfsleider over lopende zaken.
De werkgroep ‘Trefkoele op de kaart’ vergaderde zes 
maal. De verschillende mutaties in het bestuur hadden 
in 2019 ook invloed op de samenstelling en voortgang  
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van dit overleg. Vanaf het voorjaar neemt Rinus Jagers 
op Akerhuis als vrijwilliger ook deel aan deze werkgroep 
die bestaat uit de bedrijfsleider, de medewerker Trefkoe-
le+ die communicatie in zijn portefeuille heeft en twee 
of drie bestuursleden.  

3.3. Financiën                                                                                                                                                        
Het jaar 2019 is afgesloten met een verlies van 
€ 72.000,-- hetgeen een verschil van € 71.000,--
betekent ten opzichte van 2018 waarin het resultaat 
neg. € 1.000,-- bedroeg. Er was in 2019 een resultaat 
begroot van nihil. Het verlies is met name veroorzaakt 
door:
 • het niet verlenen door de gemeente van de 
  subsidie voor het programmamanagement van 
  € 25.000,-- ;
 • toename van de personeelskosten met € 33.000,-- 
  als gevolg van herverdeling van taken;
 • een aantal incidentele kosten van in totaal 
  € 10.000,-- als gevolg van het op een andere wijze 
  toerekenen van kosten aan het jaar 2019;
 • een stijging van de rentekosten op de externe  
  financiering van € 4.000,--. 
In het navolgende een nadere toelichting. 

Opbrengsten
De opbrengsten van de horeca lieten een lichte stijging 
zien t.o.v. 2018 met € 3.000,-- tot € 209.000,--. De 
brutomarge van de horecaopbrengsten daalde met 
1.4% tot 69.4% van de omzet. Ook de omzet verhuur 
van de sporthallen en incidentele verhuur steeg met 
€ 3.000,-- tot € 203.000,--. De verhuur aan vaste 
verhuurders inclusief servicekosten nam toe met  
€ 9.000,-- tot € 285.000,--.
Per saldo lieten de vorige componenten een stijging 
zien van € 15.000,-- tot € 697.000,--. 
De kosten van de Trefkoele+ worden naast de horeca-
inkomsten, de vaste en incidentele verhuur voor een 
belangrijk deel ook gedekt uit een vaste subsidiebijdra-
ge van de Gemeente. Voor het jaar 2019 is hierbij door 
de Gemeente de subsidie voor het gevoerde program-
mamanagement niet toegekend. Dit, terwijl in overleg 
met de Gemeente, sinds 2018 deze taken wel door een 
medewerker van de Trefkoele+ worden uitgevoerd en 
er in dat jaar hiervoor een bedrag ter dekking van de 
personeelskosten van € 25.000,-- is toegekend. De niet-
toekenning van het bedrag voor deze werkzaamheden 
in 2019 leidde er toe dat de Trefkoele+ een begroot 
bedrag van € 25.000,-- niet heeft kunnen aanwenden 
voor de door haar gemaakte kosten. 
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Kosten
De personeelskosten stegen met € 33.000,-- tot een 
totaal van € 417.000,--. De stijging werd veroorzaakt 
doordat er meer uren zijn gewerkt door de vaste en op-
roepkrachten als gevolg van toegenomen activiteiten 
en herverdeling van taken (o.a. invulling geven aan het 
programmamanagement). De afschrijvingen zijn toe-
genomen, omdat 2019 het eerste volledige jaar was dat 
gebruik werd gemaakt van het nieuwe klimaat- en lucht-
behandelingssysteem. De afschrijvingskosten stegen 
in 2019 op dit onderdeel met € 32.000,--. Daarnaast 
werd het afschrijvingspotentieel op de in 2014 aange-
schafte inventaris deels bereikt; hetgeen op deze post 
leidde tot een lagere afschrijvingslast van € 25.000,--.  
Per saldo stegen de afschrijvingskosten in 2019 met  
€ 7.000,--. Als gevolg van de investering in de klimaat- 
en luchtbehandeling werd er in 2018 ook een aanvul-
lende kredietfaciliteit afgesloten met als gevolg een toe-
name van de rentelast in 2019 van € 4.000,--. 
De zomer van 2019 was een warme periode waardoor 
veel gebruik werd gemaakt van de koeling. Het 
elektraverbruik over 2019 steeg mede hierdoor met 
circa € 3.000,-- tot € 48.000,--. Het gasverbruik bleef 
nagenoeg op hetzelfde niveau als dat over 2018. 
Wat verder opviel in 2019 was het kostennadeel van 
de inwerkingtreding van een wetswijziging van de Wet 
Omzetbelasting 1968. Per 1 januari is namelijk de ver-
huur van sportaccommodaties, zoals de beide sporthal-
len, niet meer belast met BTW. De omzetbelasting die 
over deze kosten door leveranciers wordt berekend, is 
met ingang van die datum dan ook niet meer aftrek-
baar. Dit werd niet gecompenseerd en in 2019 heeft 
deze wetswijziging geleid tot een stijging van de niet-
aftrekbare BTW van € 10.000,-- tot € 20.000,-- hetgeen 
een extra last betekent voor Trefkoele+. 
Aan de voorziening groot onderhoud werd in 2019 
voor een bedrag van € 75.000,-- gedoteerd terwijl er 
werd onttrokken € 65.000,--. Aan de voorziening ligt 
een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) ten grondslag.  

3.4. Gebouw
Zoals bekend heeft er in 2018 een grootschalige aan-
passing en uitbreiding plaatsgevonden op het ge-
bied van klimaat- en luchtbehandeling. Aanleiding  
waren de gemaakte kritische opmerkingen in het Ima- 

go – klanttevredenheidsonderzoek dat in 2017 is uitge-
voerd en de onbeheersbare hoge binnentemperaturen 
tijdens de warme zomerdagen. Bij de ingebruikname 
van het nieuwe systeem is ook afgesproken om een eva-
luatie te plannen in oktober 2019. Deze heeft plaats-
gevonden en alle gebruikers waren zeer positief, mede 
omdat de temperatuur in alle ruimtes inmiddels afzon-
derlijk ingesteld kan worden.

Daarnaast vergt het up-to-date houden van de 
accommodatie dat er voortdurend klein onderhoud 
wordt gepleegd, of het nu het schilderwerk, de vloeren 
of de diverse technische installaties betreft. Naast het 
goed schoonmaken is dit een wezenlijke voorwaarde 
om de kwaliteit hoog te houden en de gebruikers 
tevreden. De bestaande onderhoudscontracten voor 
de lucht- en klimaatsystemen zijn in 2019 met drie jaar 
verlengd.

Naast bovenstaande ‘technische’ zaken hebben in 2019 
twee vermeldenswaardige ontwikkelingen m.b.t. de 
accommodatie plaatsgevonden.

Dinsdag 26 februari vond er een ontruimingsoefening 
plaats. Bij deze oefening kreeg Trefkoele+ hulp van 
vrijwilligers van Stichting Platform Gehandicapten 
Dalfsen (SPGD) die hadden aangegeven dat zij zich 
zorgen maakten over de veiligheid van met name 
mensen met een beperking. Naast alle vaste gebruikers 
die in het pand aanwezig waren, waren vrijwilligers van 
SPDG op deze dag ruim vertegenwoordigd. Zij gingen 
allen naar de eerste verdieping voor een zogenaamde 
bijeenkomst. Om 10.15 uur werd de rookmachine 
aangezet waardoor het brandalarm afging binnen de 
gehele accommodatie. Vanuit alle ruimten verlieten 
bezoekers, zo nodig onder begeleiding van medewer-
kers van Trefkoele+, het pand. Binnen 10 minuten nadat 
het alarm was afgegaan, was het pand ontruimd. Na de 
oefening werd samen met de vrijwilligers geëvalueerd. 
Op een aantal kleine aandachtspunten na konden we 
concluderen dat de oefening goed is verlopen. Mede 
door deze actie hebben we Trefkoele+ weer een stukje 
veiliger kunnen maken.
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Vanaf zondag 1 september 2019 is onze accommodatie 
geheel rookvrij, inclusief de entree-gebieden. Dit 
initiatief is genomen in samenwerking met Kerngezond 
Dalfsen. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk 
is voor de gezondheid. Roken en kinderen passen 
niet bij elkaar. Dagelijks brengen veel kinderen een 
bezoek aan Trefkoele+. Daarom is een rookvrije zone 
gecreëerd waarbinnen ook de toegangsdeuren van 
Trefkoele+ vallen. Daarnaast is de rookruimte binnen 
de jongerensoos opgeheven. Met deze actie dragen 
we ons steentje bij aan de beweging ‘Op weg naar een 
Rookvrije Generatie’.

3.5. Communicatie
Ook in 2019 is er door Trefkoele+ weer gebruik gemaakt 
van de diverse communicatiemiddelen: de lokale media, 
natuurlijk onze eigen website, social media (Facebook 
en Instagram) en de in- en externe nieuwsbrieven.
Een aantal gegevens: 
 • het bezoek aan de website van Trefkoele+ kende 
  in 2019 twee grote pieken; 
  -  voorafgaand aan de opening van het seizoen 
   gecombineerd met het loopfestijn;
   - het feestweekend voor de jongeren 
   op 4 en 5 oktober;
 • het bezoek van de website is met meer dan 
  13% gestegen;
 • op de website worden de homepage, de agenda 
  en de evenementen het best bezocht;
 • echter, we zien ook dat veel mensen na het 
  bezoeken van de eerste pagina de website ook 
  weer verlaten. Dit kan twee dingen betekenen:  
  bezoekers op onze website vinden meteen 
  de informatie die ze nodig hebben of het 
  tegenovergestelde is waar; de website nodigt 
  onvoldoende uit om snel en makkelijk te vinden 
  waar men naar op zoek is. Hier zullen we in 
  2020 kritisch naar gaan kijken. Ook zullen we 
  aandacht besteden aan het verbeteren van 
  de mobiele versie van onze website.

Tot slot blijkt dat de website een stuk sneller is gewor-
den.
Het komende jaar gaan we gebruiken om onze verschil-
lende communicatiemiddelen bewuster in te zetten 
naar het evenement wat we organiseren en de doel-
groep die we daarmee willen bereiken.
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4. Vooruitblik

Mede op basis van de acties die in 2019 in gang zijn 
gezet wil het bestuur in 2020 een aantal concrete 
zaken aanpakken die ervoor zorgen dat Trefkoele+ 
nog meer groeit naar de ‘Huiskamer van Dalfsen’. 
Daarnaast is duidelijk dat het verslagjaar met een fors 
negatief saldo is afgesloten. Daarom zal het bestuur 
stappen ondernemen om ons Kulturhus nog beter 
toekomstbestendig te maken.
De vertaling van de ambities uit het vierjarig beleids- 
plan zullen beter en scherper worden verwoord in 
de toekomstige actieplannen. Daartoe zal een format 
worden ontwikkeld waardoor er nadrukkelijk aandacht 
wordt besteed aan de diverse aspecten die een rol spelen 
bij het succesvol kunnen uitvoeren van het programma. 
Daarnaast wordt een duidelijke planning met heldere 
afspraken gemaakt die het voor de programmamanager 
gemakkelijk maakt om het proces tijdig en adequaat 
uit te voeren. Het bestuur ziet voor zichzelf ook een 
duidelijke rol om hierbij faciliterend en ondersteunend 
op te treden. Bij de ideeënvorming zal ook tijdig worden 
overlegd met de belangrijkste partners en stakeholders. 
Speciale aandacht zal daarbij uitgaan naar contacten 
met de besturen van de diverse sportorganisaties.
Daarnaast zullen er initiatieven worden genomen die 
ervoor moeten zorgen dat we achter de wensen en  
behoefte van de Dalfser bevolking komen: waar heeft 
de ‘markt’ behoefte aan?

 

Belangrijk is daarnaast ook dat de inwoners weten welk 
aanbod er allemaal inTrefkoele+ is te vinden. De huidige 
communicatie is niet afgewogen en doordacht. Daarom 
wordt er een communicatieplan ontwikkeld waardoor 
er meer structuur komt in de communicatie en werving. 
Daarbij wordt ook gekeken in hoeverre hierbij een 
professionaliseringsslag moet worden gemaakt.
Eind 2019 heeft ICS een evaluatierapport uitgebracht 
waarbij ook voorstellen zijn opgenomen om de functie 
van ons Kulturhus te versterken. Dat kan betekenen dat 
er intern geschoven gaat worden met activiteiten en 
organisaties waardoor er meer zichtbare activiteiten op 
de begane grond zullen plaatsvinden. In 2020 moet dit 
verder uitgewerkt worden.
Het afgelopen jaar hebben we voor de eerste keer een 
‘opening van het seizoen’ georganiseerd. Daarvan 
hebben we het nodige geleerd. Op basis van een 
grondige evaluatie en gesprekken met de partners én 
met name met de sportbesturen willen we in augustus/
september een sprankelend openingsfeest houden voor 
de Dalfser bevolking.
Om beter grip te krijgen op de ontwikkeling van 
de financiën zal er met nog meer nadruk gekeken 
naar en gestuurd worden op de maandelijkse en 
kwartaalrapportages. Daarbij zullen de prognose en 
ontwikkeling van de verhuur ook nadrukkelijker worden 
meegenomen.
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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.

SAAM Welzijn biedt een veelheid van activiteiten aan. 
Hieronder daarom een nadere indeling.

Bijlage 1: Overzicht van activiteiten in Trefkoele+
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2. Bijzondere activiteiten 2019
Hieronder een overzicht van de bijzondere activiteiten 
die er in de Trefkoele+ hebben plaatsgevonden naast de 
periodiek terugkerende activiteiten van de verschillende 
partners.

Vervolg blz 22.
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3. Samenstelling bestuur

In het bestuur van Kulturhus Trefkoele+/Stichting  
Ontmoetingscentrum Dalfsen hebben in 2019 diverse 
mutaties plaatsgevonden, vandaar een overzicht per 1 
januari en per 31 december 2019.

Samenstelling bestuur op 1 januari 2019:
Geert Schepers  voorzitter
Wim Dierkx  secretaris
Henk Visch  penningmeester
Roel Wink  personele zaken
John Buissink  pr en communicatie
Jan Dijkhof  ontwikkeling kulturhus
Johan Hilgenkamp   huisvesting

Samenstelling bestuur op 31 december 2019:
Geert Schepers  voorzitter
Jan Dijkhof  secretaris en 
  ontwikkeling kulturhus
Pier-Gerlof Polstra  penningmeester
Roel Wink  personele zaken
Ellis Lesterade  pr en communicatie
Johan Hilgenkamp   huisvesting

De dagelijkse leiding van Kulturhus Trefkoele+ was in  
handen van Emily Poppe, bedrijfsleider en programma-
manager.
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