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1 augustus 2015 - 31 juli 2016 

 

Vereniging Maarn Wijzer 
 

 

Maarn Wijzer (MW) is een vereniging die zich ten doel stelt het organiseren en coördineren 

van activiteiten op sociaal, cultureel en educatief gebied voor de gehele bevolking van de 

dorpen Maarn en Maarsbergen. Zij beoogt geen winstdoelmerk. 

 

Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit 5 personen. 

Het algemene bestuur bestaat uit 21 leden inclusief de 5 leden van het Dagelijks Bestuur. 

 Patricia Hidma heeft het penningmeesterschap per 1 januari 2016 van Max Bormans 

overgenomen. 

 

Cursussen 
In het cursusjaar 2015-2016 zijn er 99 cursussen georganiseerd, waarvan 7 door derden. Dit is 

een groot aanbod. 

Het aantal cursussen dat doorgegaan is met 10% gedaald ten opzichte van het twee afgelopen 

jaren. 

Dit jaar bedroeg het aantal cursisten 779. 
 

Cursussen 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

Varia 30 30                     34 

Talen en Cultuur 13 13                    16            

Beeldend 13 15                       18 

Junior  6  14                   13 

Extern 4 8                    

Totaal 66 80 81 

 

Aantal cursisten 2015-2016 2014-2015 2013-2014 Lesuren 2015-2016 

Varia  369 418 400 7007 

Talen en Cultuur  164 170 257 852 

Beeldend  126 128 150 4.990 

Junior                   64 180 123 579 

Extern 56  115  198 

Totaal 779 1011 930 13.626 

 

Het aantal lesuren: 13.626 uur 

Het aantal cursussen dat daadwerkelijk is doorgegaan is 67% . In het cursusjaar 2014-2015 is 

dit 73%. 

Met name  bij twee groepen is de daling van het aantal cursussen dat door is gegaan 

opvallend: 

-Bij junior zijn cursussen samengevoegd vanwege het beperkt aantal inschrijvingen. 

Extern : MMN heeft minder cursussen via Maarn Wijzer aangeboden. Het aantal 

inschrijvingen op deze cursussen viel tegen. 

Evenals de vorige jaren heeft Varia weer het grootste aantal deelnemers. Het aantal 

deelnemers is met 11% gedaald ten opzichte van 2014-2015. Het cursusaanbod is bij Varia is 

hetzelfde als in 2014-2015 .Het aantal cursisten is echter gedaald ten opzichte van het 

cursusjaar 2014-2015 toen van de 418 cursisten 95 personen de culturele avond “Cursus 

40”bezochten. 



Bij junior en ook extern zien we helaas wel een halvering van het aantal cursisten. 

De kinderen hebben een grote keuze uit activiteiten o.a. hockey, tennis, paardrijden, 

gymvereniging, ballet, Blomdance enz. Het komende jaar moet junior zich  gaan verdiepen in 

vraag en aanbod van cursussen in Maarn en Maarsbergen en waar vraag is een betreffende 

cursus aanbied. 

 

Docenten 

De samenwerking met de docenten loopt prima. 
 

Leden aantallen 

Het aantal leden per 31 augustus 2016 is 293  Maarn Wijzer heeft 8 ereleden. 

De contributie voor de leden is gelijk gebleven op € 5,00 

 

Inschrijvingen 

Maarn Wijzer heeft evenals de vorige jaren  de openingsavond van het Culturele Sociale en 

Sportseizoen georganiseerd. Er is veel belangstelling voor de nieuwe cursussen van Maarn 

Wijzer.  De belangstelling voor de opening van het Culturele Sociale en Sportseizoen is 

gegroeit. Voor de opening om 19.00uur is er een voorstelling voor de kinderen die goed en 

enthousiast bezocht wordt. Het aantal verenigingen ook op maatschappelijk gebied breidt zich 

uit. De vele demonstraties werden goed bezocht en de kinderen genoten van het springkussen 

in de gymzaal. 

De avond is mede een succes door het optreden van de Harmonie  Manderen. 

 

Inschrijven en betalen 

Vorig jaar zijn de abonnementen ingevoerd. Ruim een kwart van de cursisten heeft een 

abonnement. 

De inschrijvingen worden gedaan via de website of met het inschrijfformulier .Op de website 

kan ook met iDeal betaald worden. Contant betalen is alleen op de inschrijfavond.   

                                                                                                                                                          

Programmaboekje. 

Het  kleurrijk programmaboekje is ook dit jaar ontworpen door Ben de Langen. De afbeelding 

op de voorkant is van Jolanda Bruine 

De verspreiding van de boekjes is onveranderd gebleven. Leden die woonachtig zijn buiten 

Maarn –Maarsbergen hebben het boekje per post ontvangen. Het programma(boekje) is ook 

via de website van Maarn Wijzer  te downloaden. Tevens liggen er boekjes bij de VVV, de 

bibliotheek, de Twee Marken , de Boekwinkel en bij de Kleurenwaaier. 

 

PR/website 
De PR is dit jaar weer verzorgd door Marja de Gelder en Anne-Marie Blomesath.  

Doelstelling is door publicaties in de regionale bladen een ieder kennis te laten maken met de 

cursussen van Maarn Wijzer, daardoor een bredere doelgroep te bereiken en meer cursisten te 

werven.  

Anne-Marie Blomesath heeft de nieuwsbrief van Maarn Wijzer vorm gegeven en de inhoud 

verzorgd. 

De website is een succes. Het openbare gedeelte van de website bevat informatie over Maarn 

Wijzer, zoals: cursusaanbod en nieuws. In het besloten administratiegedeelte kunnen de 

bestuursleden de cursistenadministratie inzien en ingekomen stukken en notulen lezen. 

Dit jaar is Maarn Wijzer ook te volgen via Facebook. 

 

 



Maarn Wijzerlocaties 

Maarn Wijzer beschikt over een atelier en een MW-ruimte. 

De helft van de cursussen wordt gegeven in het Atelier en de MW-ruimte. 

De overige activiteiten vinden veelal plaats in de Twee Marken: o.a. in de sportzaal en de 

zalen. 

 

Cultuurgelden 

Ook dit cursusjaar heeft Maarn mee mogen genieten van de cultuurgelden die de Gemeente 

Utrechtse Heuvelrug beschikbaar stelt. De programma’s die worden uitgezocht voor een 

cursusjaar gaan  in samenwerking met de bibliotheek (Kirsten Benschop Z.O.U.T.)  en De 

Twee Marken . 

Dit cursusjaar hebben de kinderen genoten tijdens de opening van het cultuurseizoen. Begin 

februari staat Maarn Wijzer in het teken van China. In de Twee marken is een tentoonstelling 

ingericht met werk van cursisten. In de 4 vitrines zijn boeken en gebruiksvoorwerpen uit 

China te bewonderen. Tot besluit is er op 7 februari een lezing over China door Bettine 

Vriesekoop. 

 

Het Maarns Beraad. 

Maarn Wijzer heeft zitting in het Beraad Maarn Maarsbergen. Andere organisaties die 

vertegenwoordigd zijn in het Maarns Beraad zijn o.a. het Gezondheidscentrum, Maarn-

Maarsbergen Natuurlijk, Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen, Vrienden 

Dorpshuis de Twee Marken, de Kerken ,de Bibliotheek, Jeugdwerk, de Maatschappelijk 

makelaar en de Dorpscoördinator. Dit jaar is er gesproken over een Dorpsnetwerk met de 

verenigingen en de inwoners van Maarn en Maarsbergen.                                         

 

Regio-vergadering 
Amerongen en Maarn Wijzer hebben dit jaar een folder over de 2 cursusprojecten verspreidt 

in o.a. Leersum en Doorn. Zowel in Maarn als in Amerongen hebben zich geen nieuwe 

cursisten aangemeld. Verder verwijzen wij  naar elkaars  websites  in de cursusboekjes die in 

Amerongen en Maarn worden verspreid.  

 

Samenwerking 

 Maarn Wijzer en de Openbare Bibliotheek Maarn en de Boekhandel. 

 Samen wordt er gewerkt met Maarn-Maarsbergen Natuurlijk 

 Maarn Wijzer heeft zitting in het Beraad Maarn-Maarsbergen. 

 Contacten met de Harmonie Manderen. 

 Samenwerking met de JOP (Jeugd) 

 

Ledenvergadering 

De Algemene Leden Vergadering heeft plaats gevonden op 18 januari 2016. Zowel het 

jaarverslag als het financiële verslag van 2014-2015 zijn goedgekeurd. In de kascommissie 

zijn benoemd: Anton Reitz en Marjolein Copier. Reserve kascontrole lid is Henk Vos.  

 

Toekomst 

Maarn Wijzer heeft als ambitie het cursusaanbod spannend te houden en indien mogelijk 

continu te vernieuwen. 

Maarn Wijzer groeit en bloeit, denkt mee en staat open voor nieuwe ideeën. 

 

Truus Waldmann-Provoost – secretaris, november 2016 
 


