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Voorwoord

Kun jij het je nog herinneren? Lekker sporten met je 
vrienden en daarna een drankje doen in het Pluscafé? Ik 
mis het enorm sinds we twee jaar geleden in de greep 
kwamen van Corona. Het afgelopen jaar was voor ons 
Kulturhus een rollercoaster, we hebben van alles meege-
maakt: van een gedeeltelijke lockdown naar een com-
plete inclusief avondklok. Vooraf niet te bevatten toch? 
Gelukkig kregen we wel een (financiële) reddingsboei 
toegeworpen doordat onze sporthal als priklocatie voor 
de GGD dienst kon doen. Dankzij deze onvoorziene ac-
tiviteit zijn we het jaar 2021 zonder kleerscheuren door-
gekomen en kunnen we met veel enthousiasme kijken 
naar de toekomst  waarbij  we deze pandemie in de 
ergste vorm achter ons hebben gelaten. 

Ondanks dat we ons Kulturhus niet volledig hebben 
kunnen gebruiken, zijn we wel verder gegaan met 
voorbereidingen op betere tijden. Zo is er een Denktank 
opgericht die bestaat uit creatieve Dalfsenaren die ons 
helpen ideeën te genereren voor nieuwe activiteiten. 
Ook voor een Kulturhus is het van belang dat er zo kort 
mogelijke lijntjes zijn met de inwoners van Dalfsen om 
zo in de actuele behoefte te kunnen voorzien. 

Ook hebben we nieuwe dingen uitgeprobeerd om te 
kijken of er behoefte aan was. Zo hebben we tijdens de 
feestdagen in december Tapas-afhaalmaaltijden aange-
boden. Het is een doorslaand succes geworden. Dit en 
andere initiatieven hebben  er voor gezorgd dat onze 
medewerkers toch zinvol bezig konden zijn in de perio-
de dat ons PlusCafé de deuren gesloten moest houden.

Er was ook een teleurstelling in 2021 nadat duidelijk 
was dat de meerderheid van de Gemeenteraad niet 
achter de plannen stond die door B & W waren inge-
diend naar aanleiding van een evaluatie die door de-
zelfde gemeente was geïnitieerd. Wij zijn echter niet bij 
de pakken neer gaan zitten maar kijken nu samen met 
onze partners Saam Welzijn, de Bibliotheek, de Histori-
sche Kring Dalfsen of de plannen voor de noodzakelijke 
herinrichting gefaseerd kunnen worden uitgevoerd.

En tot slot was er het vertrek van onze bedrijfsleider, 
Emily Poppe. Dit hebben we aangepakt om de organi-
satie aan te passen en verder te gaan met zelfstandige 
clusters met daarboven een directeur. Het doel hiervan 
is om de horeca, maar ook de programmering verder 
te professionaliseren. Wij zijn dan ook blij dat we in Ilse 
Veerbeek een geschikte persoon hebben gevonden die 
in haar rol als directeur de medewerkers kan stimuleren 
en zelf het gezicht van de programmering zal zijn.

Kortom wij zijn er klaar voor om ons verder te ontwik-
kelen zodra de beperkende maatregelen dit toelaten. 
Wij hopen jullie allen binnenkort weer te zien in een 
bruisend Kulturhus.

Namens het bestuur,

Geert Schepers,
voorzitter Trefkoele+
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In dit hoofdstuk geven we aan welke ontwikkelingen 
in het verslagjaar een belangrijke rol hebben gespeeld 
bij de verdere ontwikkeling van ons Kulturhus, op weg 
naar ‘De huiskamer van Dalfsen’. 
In het vorige jaarverslag hebben we in de vooruitblik 
aangegeven dat we diverse acties die in gang zijn gezet 
in 2021, verder uit willen werken. We gaven ook aan 
dat er een sterk onzekere factor blijft: hoe ver staat het 
met het bestrijden van COVID-19? Dit heeft helaas een 
grote invloed gehad. Daarom willen we daar eerst kort 
aandacht aan besteden.

1.1. Corona-pandemie
We hoopten in 2021 de pandemie grotendeels achter 
ons gelaten te hebben, maar niets was minder waar. 
Helaas zijn we het gehele jaar geconfronteerd met de 
nodige gevolgen die grote invloed hebben gehad op 
onze activiteiten. 
We startten het jaar met een harde lockdown die steeds 
werd verlengd tot uiteindelijk 27 april en daar komt eind 
januari de avondklok bij. Alhoewel Trefkoele+ nooit he-
lemaal op slot is gegaan i.v.m. activiteiten van de GGD 
en de Kinderopvang, heeft dit alles grote gevolgen ge-
had voor het Pluscafé, maar ook voor de mogelijkheden 
om te sporten, voor culturele en andere activiteiten. Het 
gebouw lijkt in die periode wel uitgestorven.
Vanaf mei/juni wordt er gelukkig steeds weer meer mo-
gelijk en dat leidt tot een onbeperkte opening in de 
zomermaanden, totdat medio oktober de besmettings-
graad weer oploopt en de Omikron-variant zijn intrede 
doet. De QR-code wordt dan voor veel activiteiten ver-
plicht. Gelukkig blijkt de controle hiervan bij Trefkoele+ 
en de partners geen problemen op te leveren. Medio 
december zijn de vooruitzichten weer zo slecht dat de 
regering opnieuw diverse maatregelen afkondigt, waar-
onder een harde lockdown. Bijna alle activiteiten stop-
pen dan weer. 
Vanuit de organisatie is steeds zo goed mogelijk gepro-
beerd om de diverse gevolgen goed met de huurders 
en gebruikers te communiceren.
De positieve kant van deze ontwikkeling was de keuze 
voor Trefkoele+ als een van de priklocaties van de GGD 
in onze regio. Dat heeft gelukkig voor de nodige reu-
ring (en inkomsten) gezorgd. Ook op deze manier kon  

1. Belangrijke ontwikkelingen in 2021
 

Trefkoele+ als Kulturhus zijn waarde voor de bevolking 
bewijzen. Bij 2.2. wordt hieraan nader aandacht be-
steed. 

1.2. Voorstellen voor herinrichting 
Eind 2020 zijn de voorstellen voor diverse aanpassingen 
afgerond en hebben Burgemeester en Wethouders een 
voorstel geformuleerd dat eind maart in de Raadscom-
missie wordt besproken. De uitkomst van deze bespre-
king en het uiteindelijke besluit van de Gemeenteraad 
twee weken later, is zeer teleurstellend: men wil op dit 
moment geen krediet ter beschikking stellen om de 
plannen uit te voeren. De wethouder neemt het voor-
stel terug met de mededeling dat hij zal kijken naar een 
aanpassing c.q. fasering.
Het bestuur heeft vervolgens een aantal overleggen ge-
voerd met Saam Welzijn, Bibliotheek en De Historische 
Kring Dalfsen. Ieder is erg teleurgesteld, maar ook over-
tuigd van het feit dat er iets moet gebeuren en wil daar-
aan zijn steentje bijdragen. Het bestuur heeft gekeken 
welke onderdelen van het plan tegen zo laag moge-
lijke kosten kunnen worden uitgevoerd, zonder afbreuk 
te doen aan de kwaliteit en flexibiliteit. Trefkoele+ ziet 
daarbij mogelijkheden om een aantal zaken (voor) te 
financieren. De kern wordt gevormd door het verplaat-
sen van de kantoren naar de eerste verdieping en het 
verplaatsen van activiteiten van Saam Welzijn naar be-
neden. Tevens wordt de ruimte op de begane grond 
open gemaakt, waardoor de entree uitnodigender 
wordt en het Infopunt een prominentere plaats krijgt. 
De contouren van deze eerste fase worden eind decem-
ber besproken met een interieurarchitect om te kijken 
hoe alle wensen en eisen ingepast kunnen worden in de 
nieuwe ruimte.

1.3. Enquête en Denktank
Het bestuur heeft in 2020 het idee uitgewerkt om een 
‘Denktank Trefkoele+’ in te stellen met het streven om 
betrokken inwoners actief te laten meedenken aan de 
ontwikkeling van ons aanbod en de ontwikkeling van 
ons Kulturhus. We willen deze groep regelmatig een 
digitale vragenlijst voorleggen. Afhankelijk van het on-
derwerp kunnen er daarna dan fysieke bijeenkomsten 
worden georganiseerd om verder door te praten met  
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een kleine groep (of groepen) over de uitkomsten van 
de vragenlijst. 
Bij de ontwikkeling van deze Denktank zijn we onder-
steund door AnnoNU, een provinciale organisatie die 
ervaring heeft met deze aanpak. Dit heeft na de zomer 
uiteindelijk geleid tot een enquête die door bijna 90 
personen is ingevuld. Naast een groot aantal sugges-
ties voor nieuwe activiteiten, hebben 53 respondenten 
aangegeven wel vaker een digitale vragenlijst in te wil-
len vullen. Zij vormen onze Denktank! Tevens hebben 
26 mensen zich aangegeven dat ze verder met ons wil-
len nadenken over de ontwikkeling en uitwerking van 
activiteiten. Het was de bedoeling om deze groep in 
november bij elkaar te roepen, maar Corona gooide he-
laas roet in het eten. De verdere uitwerking wordt nu zo 
spoedig mogelijk in 2022 ter hand genomen.

1.4. Vertrek bedrijfsleider en 
       aantrekken directeur
In de zomer heeft onze bedrijfsleider, Emily Poppe, aan-
gegeven na zeven succesvolle jaren toe te zijn aan een 
nieuwe uitdaging. Om ons te helpen bij het invullen van 
de ontstane vacature hebben we Métier, een wervings-
bureau uit Zwolle, in de hand genomen. Tevens hebben 
we gekeken naar een ideale invulling van de ontstane 
vacature en hebben we gekozen voor het aantrekken 
van een directeur die ook verantwoordelijk wordt voor 
de programmering en de communicatie. 
De uitvoerende zaken m.b.t. de horeca en het gebouw 
zijn belegd bij de twee clusterhoofden die hebben laten 
zien deze taken goed uit kunnen voeren. Vanaf septem-
ber tot aan de start van de nieuwe directeur heeft het 
bestuur voor hen wekelijks als klankbord gefungeerd.

1.5. Gemeentelijke ontwikkelingen 
       m.b.t. Kulturhusen
In het afgelopen jaar heeft de gemeente een tweetal za-
ken opgepakt die ook belangrijk zijn voor de ontwikke-
ling van ons Kulturhus en waar we binnen het bestuur 
aandacht aan hebben besteed.

Rapport Kulturhusen namens de Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie van de gemeenteraad heeft 
in 2021 onderzoek laten doen naar de diverse Kultur-
husen in de gemeente Dalfsen. Het onderzoek is uitge- 

 
 
 
 
 
voerd door ProFacto en uiteraard heeft het bestuur van 
Trefkoele+ hieraan zijn volle medewerking verleend. In 
het najaar is het rapport in de Gemeenteraad bespro-
ken. Er komt een divers, maar positief beeld naar voren 
over de werkwijze en het belang van de verschillende 
Kulturhusen. In de enquête die onder de bevolking is 
uitgezet geeft o.a. 82% aan dat het door Trefkoele+ in 
het dorp levendig is, terwijl 91% het een noodzakelijke 
voorziening vindt

Het bureau doet een aantal aanbevelingen en we kun-
nen ons als bestuur hierin vinden. Verder lezen we met 
instemming dat zowel B&W als de Gemeenteraad aan-
geven: ‘De organisatorische en technische invulling van 
de Kulturhusen is een kwestie van uitvoering en hier 
hoeft de gemeenteraad niet in te sturen’. (…) ‘Ook de 
raadsleden willen niet op de stoel van het college, laat 
staan op die van besturen of medewerkers van de (ge-
bruikers van) Kulturhusen gaan zitten. Hoe het Kultur-
husconcept door partijen exact ingevuld wordt en hoe 
dat vanuit de gemeente gestuurd wordt is volgens de 
raadsleden een kwestie van uitvoering en dus niet aan 
de raad.’ 

Notitie Uitgangspunten kaderstelling Kulturhusen 
Mede op basis van het bovengenoemde onderzoek 
heeft B&W in het najaar een aanzet gegeven voor het 
stellen van uitgangspunten voor de Kulturhusen als op-
maat naar een actueel kader. Deze uitgangspunten zijn 
gebaseerd op eerdere gesprekken, uitspraken en inzich-
ten en zijn ter advies voorgelegd aan de Raadscommis-
sie. Bij de bespreking in november blijkt dat alle fracties 
positief oordelen over de Kulturhusen: ‘ze zijn van on-
schatbare waarde, met diversiteit’, ‘ze zijn onmisbaar’ 
enz. De raad waardeert de notitie en wil met name dat 
de gemeente in gesprek blijft met de Kulturhusen, de 
kaders moeten geen keurslijf worden en de ontwikkel-
meter is een middel om het gesprek aan te gaan. In het 
voorjaar van 2022 zullen B&W een concreet voorstel 
m.b.t. de kaders aan de raad voorleggen. Ongetwijfeld 
zullen wij als bestuur dan ook onze mening geven. 
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2. Activiteiten in ons Kulturhus

2.1. Partners en samenwerking 
Een belangrijk platform voor onderling overleg is het 
Trefteam, het overleg waarin we met vertegenwoordi-
gers van de partners om tafel zitten. Door de pandemie, 
diverse (gedeelte sluitingen e.d.) en het tussentijdse 
vertrek van onze bedrijfsleider, heeft dit georganiseer-
de overleg in 2020 niet plaatsgevonden.  Wel zijn er 
diverse bilaterale overleggen geweest met de partners 
en hebben we intensief contact gehad over de plannen 
voor de herinrichting.

Medio oktober heeft er een overleg plaatsgevonden 
met vertegenwoordigers van een aantal sportverenigin-
gen die gebruik maken van Trefkoele+. In dit gesprek 
zijn diverse zaken besproken waaronder de seizoen-
contracten, de bergingen en de Corona-aanpak.  De 
vragen en bespreekpunten zijn teruggekoppeld en via 
een nieuwsbrief ook ter kennis gebracht aan de andere 
verenigingen.

Mutaties
We hebben in Athom Art of Life per maart 2021 een 
nieuwe vaste huurder mogen verwelkomen. Men is 
gestart met enkele dagdelen en vanaf het najaar huurt 
men voor drie dagen per week. Daarentegen is het 
Gastouderbureau vanwege een overname door de  

 
 
 
 
 
Mathil Kinderopvang sinds half oktober vertrokken naar 
Rouveen. In de zomermaanden heeft de Dalfser Bord-
spellenvereniging met veel plezier gebruik gemaakt van 
het PlusCafé.
Afgezien hiervan hebben zich bij de andere partners 
in het afgelopen jaar geen grote veranderingen voor-
gedaan. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van 
alle vaste organisaties/verenigingen die in 2021 gebruik 
hebben gemaakt van ons Kulturhus.

2.2. Trefkoele+ in bedrijf
De Coronapandemie heeft ook in 2021 uiteraard grote 
impact gehad op het aantal activiteiten. Veel  geplan-
de initiatieven konden niet doorgaan De onzekerheid 
m.b.t. de ontwikkeling en gevolgen van het virus zorg-
de er ook voor dat de partners terughoudend waren 
in hun planningen. Hieronder lichten we een beperkt 
aantal bijzondere activiteiten eruit.

Priklocatie GGD
De GGD is in Trefkoele+ vanaf maandag 12 april gestart 
met het vaccineren tegen COVID-19. Met een capa-
citeit van liefst zestien ‘hokjes’ en tien vaccinaties per 
uur zouden er per uur liefst 160 personen gevaccineerd 
kunnen worden. Deze volledige capaciteit is niet altijd 
gebruikt, maar de locatie was voor de bezoekers én de  
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GGD wel een groot succes. Er is door alle medewerkers 
een prima prestatie geleverd in de periode dat andere 
activiteiten in ons Kulturhus noodgedwongen op een 
laag pitje stonden. Hieronder een deel uit het Dalfsen-
Net. 

Wethouder Jan Uitslag opende donderdag 8 april de 
vaccinatielocatie. Hij deed dat door een foto te onthul-
len van Fotoclub Dalfsen. Wethouder Uitslag: “Met Tref-
koele+ in Dalfsen bieden we een goede aanvulling op de 
andere locaties waar mensen zich kunnen laten vaccine-
ren. Door onze ligging in de regio zijn we van verschillende 
kanten goed te bereiken, waaronder voor gemeenten als 
Ommen, Raalte en Staphorst. Hiermee is ons Kulthurhus 
verworden tot een plek die niet alleen het ontmoeten sti-
muleert en gastvrij haar bezoekers ontvangt, maar ook tot 
een plek die er aan bijdraagt dat we straks elkaar ook écht 
weer gaan ontmoeten. Ik hoop dat hier vele vaccinaties 
gezet kunnen worden en dat we daarmee samen weer een 
grote stap zetten om zo snel mogelijk uit deze crisis te ko-
men.”

NK Stijldansen 6 en 7 november 2021
Begin november hebben in Trefkoele+ de Nederlandse 
Kampioenschappen(NK) Stijldansen plaatsgevonden. In 
verschillende klasses werd gedanst, van junioren tot se-
nioren en Latin dance. Het NK was verspreid over twee 
dagen met een opkomst van ongeveer 1.700 bezoe-
kers. 

Kerst-tapasdiner december 2021
Vanwege de coronamaatregelen konden veel activitei-
ten rondom samen eten in Trefkoele+ niet doorgaan, 
zoals bijvoorbeeld het integratiediner. Vanuit Trefkoele+ 
is daarom het kerst-tapasdiner bedacht, met gerechten 
uit verschillende culturen, waardoor mensen toch nog 
samen in de thuissituatie met elkaar konden eten. Ruim 
150 inwoners hebben een bestelling geplaatst, waaron-
der veel mensen die al bekend waren met Trefkoele+. 
Op de middag voor kerst konden de gekochte tapas op-
gehaald worden, om er tijdens de kerst van te genieten.
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2.3. Zaalbezetting en aantallen bezoekers
Ook in 2021 heeft Corona flinke gevolgen gehad voor 
de zaalbezetting. Van januari tot en met half april had-
den we te maken met een lockdown, waaronder een 
avondklok, waardoor veel activiteiten niet door konden 
gaan.
De horeca is bijna heel 2021 beperkt open geweest, 
tot juni zelfs alleen voor afhalen. Dit betekende dat we 
alleen medewerkers van partners, gevestigd in het Kul-
turhus, konden bedienen. 

Vanaf half april tot en met begin augustus namen de 
bezoekers toe, en waren deze zelfs op het niveau van 
voor de coronacrisis. Dit heeft te maken met de vacci-
natiecampagne die in deze periode plaatsvond in Tref-
koele+. Alle inwoners van Dalfsen en omgeving konden 
eerst met afspraak, maar later ook zonder afspraak, te-
recht voor de coronavaccinaties. 
In oktober en november was er weer meer mogelijk 
door een verhoogde vaccinatiegraad, waardoor de be-
zoekersaantallen hoger waren dan in 2020. In december 
werden de coronamaatregelen opnieuw aangescherpt, 
waardoor een aantal activiteiten niet meer door konden 
gaan en de bezoekersaantallen weer daalden. 

Bezoekersaantallen
Het totaal aantal bezoeken in 2021 komt neer op ruim 
91.000, tegenover 94.000 bezoeken in 2020. 
Ondanks strengere coronamaatregelen gedurende heel 
2021 hebben we door de coronavaccinaties in Trefkoe-
le+ bijna evenveel mensen mogen ontvangen als het 
jaar ervoor. 

Tabel 1  overzicht bezoekersaantallen



10  Jaarverslag 2021 - Trefkoele+   Jaarverslag 2021 - Trefkoele+ 11

3. Mens en Organisatie

3.1. Personeel
In het vierde kwartaal heeft Emily Poppe als bedrijfs-
leider afscheid genomen van Trefkoele+. Na zeven ja-
ren vond zij het tijd voor een nieuwe uitdaging en is 
zij een eigen onderneming gestart in Raalte. Ook voor 
Trefkoele+ gaf dit kansen voor een verdere ontwikkeling 
van de organisatie. Om ons te helpen bij het invullen 
van de ontstane vacature hebben we Métier, een wer-
vingsbureau uit Zwolle, in de hand genomen. Om van 
de Trefkoele+ ‘dé huiskamer van Dalfsen te maken’ is 
met name gezocht naar iemand die zorgt voor meer 
verbinding met partners, verenigingen en bewoners. 
Na een zorgvuldige sollicitatieprocedure is Ilse Veerbeek 
aangenomen in de functie van directeur Kulturhus. Zij 
is op 17 januari 2022 gestart. Wij zijn heel blij met haar 
komst en haar start is veel belovend. 

De komst van de directeur hebben we ook aangegre-
pen om een aantal organisatiewijzigingen definitief 
door te voeren. In 2021 hebben we twee medewerkers 
benoemd als hoofden van respectievelijk de horeca en 
technische dienst & reserveringen. Zij zijn verantwoor-
delijk voor de dagelijkse uitvoering en aansturing van 
hun clusters, waardoor de directeur zich meer kan rich-
ten op de ontwikkeling van het Kulturhus, programme-
ring en communicatie. 

Verder is er een aantal oproepkrachten vertrokken, 
waarvoor een nieuwe instroom van oproepkrachten 
nodig was om hen gaan vervangen. Gelukkig zijn we 
daar goed in geslaagd. Voor een zeer ervaren oproep-
kracht die is vertrokken, is een vaste horecamedewerker 
aangenomen. 
Al met al was het op personeelsgebied een bewogen 
jaar. Enkele medewerkers zijn wegens een operatie en 
Corona voor een (langere) periode uitgevallen. Maar 
ondanks alle mutaties, uitval etc. hebben zij met zijn 
allen alles naar tevredenheid kunnen regelen. Wij zijn 
blij met de huidige personele bezetting. Er staat een 
heel gemotiveerde ploeg die Trefkoele+ weer een stapje 
verder kan brengen. 

Ontwikkeling fte’s
Het aantal fte’s van de vaste formatie is gelijk gebleven 
nl. 8.5 fte. Om de pieken op te kunnen vangen beschikt 
Trefkoele+ over voldoende oproepkrachten.

3.2. Bestuur
Het bestuur voert zijn activiteiten uit op basis van de 
statuten, aangevuld met het huishoudelijk reglement 
waarin specifieke uitwerkingen zijn vastgelegd, inclusief 
de werkrelatie bestuur-bedrijfsleiding. Formeel gezien is 
het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen 
van Trefkoele+, maar in de dagelijkse praktijk heeft de  
bedrijfsleiding de verantwoordelijkheid voor de bedrijfs-
voering. In het verslagjaar hebben er zich binnen het 
bestuur geen mutaties voorgedaan. Zie voor de samen-
stelling bijlage 3.

Vergaderingen
Het bestuur hield in het algemeen op de laatste woens-
dag van de maand zijn reguliere bestuursvergaderingen. 
Daarnaast is er regelmatig in kleinere verbanden en in 
wisselende samenstelling overleg gevoerd over specifie-
ke onderwerpen. Tevens was er regelmatig overleg met 
de bedrijfsleider over lopende zaken. Na haar vertrek 
heeft een afvaardiging van het bestuur vanaf september 
wekelijks overleg gevoerd met de beide clusterhoofden 
en soms met het voltallige personeel. Op deze manier 
zijn we er gezamenlijk in geslaagd om de activiteiten zo 
goed mogelijk door te laten gaan.
In verband met de COVID-maatregelen hebben we in 
de eerste en de laatste maanden online moeten verga-
deren. Hoewel dit door iedereen als niet-ideaal wordt 
ervaren, bood dit toch een mogelijkheid om het be-
stuurswerk uit te blijven voeren. 

Kwartaaloverleg
Per kwartaal is er overleg geweest met de wethouder 
en de beleidsambtenaar die Kulturhusen in zijn porte-
feuille heeft. De overleggen worden als nuttig en ple-
zierig ervaren. In het verslagjaar is er specifiek aandacht 
geweest voor de Ontwikkelmeter, de problematiek van 
de herinrichting, het onderzoek van de Rekenkamer-
commissie en de aanzet tot een Kaderstelling. Ook is er 
gesproken over mogelijke nadere samenwerking tussen 
Trefkoele+ en de Stoomfabriek. 
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Een resultaat van het overleg is ook dat we met de ge-
meente een overeenkomst voor vier jaar hebben kun-
nen afsluiten. Voor beide partijen een geruststellende 
wetenschap dat de subsidierelatie voor een langere pe-
riode is vastgelegd.

3.3. Financiën                

Impact Corona 
Op het gebied van financiën had de Corona-pandemie 
wederom gevolgen voor Trefkoele+.
De eerste vier maanden van 2021 konden er veel ac-
tiviteiten niet doorgaan vanwege de lockdown, net 
als aan het eind van 2021. Trainingen en wedstrijden 
werden afgelast, en veel activiteiten konden niet meer 
doorgaan. In deze periodes is Trefkoele+ normaal volop 
in bedrijf en wordt er veel omzet gegenereerd. Ook de 
verhuur van vergaderruimten kwam stil te liggen en 
reeds gemaakte boekingen werden geannuleerd.
Aan de andere kant bood de Corona-pandemie ook 
kansen op financieel vlak. In 2021 is Trefkoele+ verhuurd 
voor zo’n vier maanden (april- augustus) aan de GGD 
als grootschalige vaccinatielocatie. Deze verhuring, in 
een periode dat normaal gesproken de activiteiten op 
een laag pitje staan, heeft er mede voor gezocht dat het 
resultaat over 2021 in de plus is geëindigd. 

Sturen op cijfers – forecast versus realisatie 
In 2020 is gestart met een aangepaste financiële fore-
cast, rekening houdend met de impact van Corona op 
de financiële resultaten. Vervolgens hebben wij deze fo-
recast elk kwartaal vergeleken met de realisatie en de 
verwachte Corona-impact verwerkt in de forecast van 
het eerstvolgende kwartaal. Ook in 2021 hebben wij 
ons als bestuur op deze wijze steeds een goed beeld 
weten te vormen van het verwachte jaarresultaat en 
kwamen wij niet voor verassingen te staan.

Tegemoetkomingen in verband met Corona 
Trefkoele+ heeft in verband met de uitbraak van CO-
VID-19 een beroep gedaan op verschillende tegemoet-
komingen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrug-
ging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL). 

Cijfers 2021
In 2021 zijn de baten gestegen met 9,1% ten opzichte 
van 2020. Deze stijging komt o.a. door een toename 
aan verhuur aan de GGD (€ 90.000) en daarbij horen-
de gestegen servicekosten en schoonmaak (€ 41.000). 
Daar tegenover hebben we minder omzet gedraaid in  
de horeca (€ 9.000). en minder inkomsten gegenereerd 
uit verhuur van sportzalen (€ 46.000). Een deel van de 
financiële impact m.b.t. het verlies kon worden gedekt 
vanuit een aantal tegemoetkomingen zoals de NOW 
(€ 16.000) en de TVL (€ 27.000).
Een andere financiële tegenvaller kwam eind 2021 aan 
het licht. Trefkoele+ kreeg te maken met sterk stijgen-
de energiekosten. Hierdoor zijn de bedrijfskosten voor 
energie fors hoger uitgevallen dan begroot (€ 47.000).
Desondanks de tegenvallers, hebben we een positief re-
sultaat weten te behalen in 2021 ruim 
€ 15.000 dankzij de verhuur aan de GGD. 

3.4. Gebouw 
Jaarlijks laat het bestuur onderhoud verrichten vol-
gens de richtlijnen van het meerjaren onderhouds-
plan. Ook in 2021 hebben we het nodige on-
derhoud volgens dit plan uitgevoerd. Daarnaast 
hebben we als afzonderlijke projecten een aantal 
aanpassingen doorgevoerd die het gebouw weer be-
ter toepasbaar maken voor de diverse gebruikers. 
 
Project koeling Doomijn
Begin vorig jaar kwam de vraag van kinderdagverblijf 
Doomijn of het ook mogelijk was om een airconditi-
oningssysteem in diverse ruimtes te installeren. De 
voorgaande jaren is gebleken dat door de hete zomer 
de ruimtes veel te warm werden voor de kinderen en 
de leidsters. Omdat de regelgeving door de overheid 
m.b.t. het koelen van dergelijke ruimtes inmiddels is 
versoepeld, hebben we contact gezocht met de hui-
dige leverancier van ons koelingssysteem met de vraag 
wat er op korte termijn mogelijk was. Doomijn zou 
graag  per 1 juni 2021 gebruik willen maken van de 
nieuwe koeling. 
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Er is uiteindelijk een uitbreiding van ons huidige sys-
teem geïnstalleerd, waardoor de zes ruimtes die Doo-
mijn gebruikt nu ook voorzien zijn van airconditioning. 
De leidsters hebben zeer positief gereageerd op de aan-
passing en men is blij met deze uitbreiding.

Meubilair voor de Sportzaal
Om de sportzaal op de eerste verdieping ook in te kun-
nen zetten voor vergaderingen en cursussen e.d. zijn er 
voor deze ruimte stoelen en tafels aangeschaft, uiter-
aard allemaal gemakkelijk verplaatsbaar. Op deze ma-
nier kan deze ruimte nu ook overdag multifunctioneel 
gebruikt worden voor diverse activiteiten.

3.5. ICT 
Op basis van het Integraal Moderniseringsplan Auto-
matisering dat in november 2020 door het bestuur is 
besproken, is er in het voorjaar van 2021 een onderzoek 
gedaan naar de aanschaf van een nieuw ICT-pakket 
waarbij de volgende aspecten een rol spelen:  
• Kassasysteem 
• Reserveringssysteem 
• Personeelsplanning 
• Narrowcasting 

Daarbij was de wens dat deze vier onderdelen, voor 
zover mogelijk, integraal deel uitmaken van een soft-
warepakket en dat er niet gebruik wordt gemaakt van 
verschillende pakketten die op elkaar moeten worden 
afgestemd.  
Na een zorgvuldige onderzoek en procedure is gekozen 
voor de aanschaf van het pakket Taurus dat wordt ge-
bruikt door circa 500 horecabedrijven waaronder ook 
een aantal Kulturhusen. 

3.6. Communicatie
Ook in 2021 is er door Trefkoele+ weer gebruik gemaakt 
van de diverse communicatiemiddelen: de lokale me-
dia, natuurlijk onze eigen website, social media (Face-
book en Instagram) en de in- en externe nieuwsbrieven. 
Maar door de Coronapandemie zijn de uitingen over 
het jaar minder ingezet dan andere jaren: als er geen 
activiteiten zijn, is er ook niet veel te melden.
In 2021 zijn drie externe en één interne nieuwsbrief 
verstuurd. Daarnaast plaatsten we 20 berichten op 
Facebook waarop we 705 volgers hebben, die samen 
41.000 keer bekeken werden. Ook zijn er 7 berichten 
op Instagram ‘gepost’ die 11.000 keer aangeklikt wer-
den. 

Tabel 2  Aantal Webitebezoekers
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4. Vooruitblik

Met de komst van de nieuwe directeur, de instelling van 
de Denktank en hopelijk een einde aan de Coronabe-
perkingen, hopen we in 2022 met vernieuwd elan een 
aantal zaken verder te ontwikkelen c.q. op te pakken.

Aanzet voor een nieuw beleidsplan
Het huidige beleidsplan loopt eind dit jaar af. We wil-
len tijdig een start maken met het nadenken over en 
uitwerken van een nieuw beleidsplan voor de komende 
vier jaar. Dat moet daarmee de kaders geven voor de 
verdere ontwikkeling van ons Kulturhus als dé huiska-
mer van Dalfsen. 

Voorstellen voor herinrichting van het gebouw 
Met de partners werken we dit jaar het PVE uit voor 
de noodzakelijke aanpassing van ons gebouw, met 
name de verhuizing van de activiteiten voor senioren 
naar beneden en de meer open en uitnodigender van 
de entree en het Infopunt. We blijven in gesprek met 
de gemeente om dit mogelijk te maken en hopen voor 
het eind van het verslagjaar een start te maken met de 
uitvoering van de plannen. 

Communicatieplan en website
Voor de zomer willen we de vernieuwde website lan-
ceren. Een site waarop Trefkoele+ zijn mogelijkheden 
voor zowel de zakelijke als particuliere markt duidelijk 
over het voetlicht weet te brengen. De website zal be-
schikken over een uitgebreide agenda met zoekfunctie 
contactformulier voor vragen en zal volledig compati-
bele zijn met diverse mobile devices. En dat alles in een 
eigentijdse look en feel. 

Ontwikkelingen m.b.t. de energie
Door diverse omstandigheden stijgen de energiekos-
ten zodanig dat dit een groot probleem gaat worden. 
Daarom kijken we verder naar mogelijke besparingen 
en alternatieve energieopwekking. Omdat dit een grote 
financiële impact heeft ontkomen we er niet aan om dit 
indringend met de gemeente, partners en onze huur-
ders te bespreken.

Verdergaande samenwerking met onze partners
We investeren verder in de samenwerking met onze 
partners om gezamenlijk een boeiend aanbod te reali-
seren dat aansluit bij de wensen van de Dalfsenaren. De 
Denktank is hierbij voor ons belangrijk.  
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5.1. 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.

5. Bijlage
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Saam Welzijn biedt een veelheid van activiteiten aan. 
Hieronder daarom een nadere indeling.

5.2. Activiteiten 2021
Hieronder een overzicht van de uitgevoerde bijzondere 
activiteiten. Door de Corona-crisis heeft ook Trefkoele+ 

te maken gekregen met meerdere vormen van lock 
downs. Dat heeft helaas betekend dat veel geplande 
activiteiten niet uitgevoerd konden worden. 
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5.3. Samenstelling bestuur

In het bestuur van Kulturhus Trefkoele+/Stichting Ont-
moetingscentrum Dalfsen hebben zich in 2021 geen 
mutaties voorgedaan.

Samenstelling bestuur op 31 december 2021:
Geert Schepers  voorzitter
Jan Dijkhof  secretaris 
Pier-Gerlof Polstra  penningmeester en ICT
Jan van der Weerd  personele zaken en 
                                      ontwikkeling Kulturhus
Ellis Lesterade  pr en communicatie
Johan Hilgenkamp   huisvesting

De dagelijkse leiding van Kulturhus Trefkoele+ was tot 
september 2021 in handen van Emily Poppe, bedrijfs-
leider en programmamanager. In de periode vanaf 
september hebben beide clusterhoofden, ondersteund 
door een afvaardiging van het bestuur, gezorgd voor 
een goede voortgang van de dagelijkse gang van zaken.
Per 17 januari 2022 is Ilse Veerbeek aangesteld als direc-
teur Kulturhus Trefkoele+. 
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