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Acropolis, bijzonder veelzijdig!

................ en nog veel meer!

V.l.n.r: Sanne Schmidhamer, Femke Nijboer, Ilone Hermans,
Wilma van Bakel, Annemarie van Orsouw, Leana Withagen en Mart Kocken

In september 2019 was er een wisseling van
de wacht, hier wordt Eric Megens ingewerkt
door Ilone Hermans

Inleiding
Voor ‘t laatst mag ik het voorwoord schrijven bij het Sociaal Jaarverslag. Dat doe ik met veel plezier, want 2019 was een
prachtig jaar, zeker voor Acropolis.
Naast veel bestaande succesvolle items, was er ruimte om activiteiten Voor ’t eerst te organiseren, denk maar aan de
Heerenzitting in februari. Volgens de heren was het een uitermate gezellige dag, ik moet hen op hun woord geloven, want
dames waren niet welkom!
Ook Voor ‘t eerst werd het Repair Cafe’ke geopend op 5 september. Een aantal enthousiaste vrijwilligers was bereid om hun
talenten ter beschikking te stellen, variërend van het repareren van apparaten, tot verstelwerk en advies over computers,
administratie etc. Een veel gehoorde opmerking: ’Hij doet het niet!’ Meestal was dat probleem na afloop opgelost. Er is
besloten om het Repair Cafe’ke voort te zetten, elke eerste donderdag van de maand.
Heel andere talenten waren aanwezig bij Megen’s got Talent, Voor ‘t eerst georganiseerd op 15 juni, door onze harmonie
Per Ardua ad Astra .Tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst werd duidelijk dat Megen over veel talent beschikt!
Wij zijn ook verheugd dat de bekende kunstenaar Richard van Mensvoort ervoor heeft gekozen om letterlijk de oversteek te
maken en zijn atelier in Acropolis te vestigen.
Uiteraard waren er ook teleurstellingen in 2019; helaas hebben we afscheid moeten nemen van Stichting Jeugdbelangen, zij
hebben hun Kabaallokaal verlaten en gekozen voor een plek elders in Megen. Graag hadden wij hen als huurder behouden;
de jeugd is erg belangrijk voor Acropolis. Maar zij weten dat onze deur voor hen altijd open blijft staan.
Zoals altijd vindt u verderop een beknopt financieel verslag van onze penningmeester, naast een aantal interviews rond ons
thema voor dit jaarverslag Voor ’t eerst...
Ook in 2019 kon Acropolis rekenen op een enthousiast team en de inzet van vrijwilligers, wat zo nodig is om te behouden wat
goed is en telkens weer vernieuwend te zijn. De Programmacommissie mag daarbij zeker niet vergeten worden.
En last but not least: de vele bezoekers, Megenaren en niet-Megenaren, die over de drempel zijn gekomen, want daar doen
we het uiteindelijk voor!
In het bestuur heb ik de afgelopen zes jaar fijne collega-bestuursleden gehad; met elkaar is op diverse terreinen hard gewerkt
om het prachtige gebouw en alles daaromheen in stand te houden en ook naar de toekomst te kijken, want stilstaan kan niet!
Wat mij het meest is bijgebleven: het enthousiasme, de inzet, de verbondenheid, de ontwikkelde initiatieven, het plezier en
bovenal de trots die men voelt voor Acropolis!
Op de Nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2020 heb ik het stokje overgedragen aan Gijs Boor. Ik wens hem met zijn bestuur heel
veel succes en inspiratie voor het jaar 2020, zeker met de grote uitdagingen rondom Covid-19. Zodat Acropolis nog vele jaren
mag blijven wat het voor mijn gevoel is: het bruisend hart van Megen!

Diny Oele / Voorzitter 2013 - 2019

ONZE PARTNERS

Een gemeenschapshuis als Acropolis draaiende houden, dat doe je niet alleen.
We zijn dan ook heel blij met de partners waarmee we mogen samenwerken.

Annemieke Verstraten

Projectleider & Adviseur Maatschappelijk Vastgoed, Gemeente Oss
Annemieke is in maart 2019 in dienst getreden bij de gemeente Oss, nadat ze een bijdrage had mogen leveren aan
een project rond maatschappelijk vastgoed (de herbestemming van het Raadhuis in Ravenstein). In haar huidige rol is
ze het aanspreekpunt voor de 23 dorps- en gemeenschapshuizen in Oss en dus ook voor Acropolis.
“Natuurlijk ben ik in het begin een rondje gaan maken langs alle locaties en tijdens mijn eerste kennismaking met
Acropolis zag ik meteen dat dit geen regulier gemeenschapshuis is. Net als Megen is het met die historische waarde
echt heel bijzonder. Daarnaast is de wijze waarop het beheerd wordt opvallend, het gastheerschap is heel
professioneel. Eigenlijk is het zijn tijd ver vooruit, zoals er naar verschillende klanten gekeken wordt. Echt een mooie
mix van maatschappelijke activiteiten en sociaal ondernemerschap. Zo’n uniek publiek-privaat concept is best een
zoektocht, maar daarmee kunnen gemeenschapshuizen ook in kleinere plaatsen toekomstbestendig zijn. De juiste
koers is ingezet en door daar geloof in te blijven houden, maak je jezelf onderscheidend.
Dergelijk sociaal ondernemerschap is best spannend, je moet verantwoorde risico’s nemen, je werkt tenslotte met
gemeenschapsgeld. Je hebt de opdracht vanuit de overheid én de eigen wensen vanuit de gemeenschap. Er is altijd
de afweging dat het activiteitenprogramma van betekenis moet zijn, met een maatschappelijk toegevoegde waarde en
niet “plat” commercieel. Hierin is het convenant met de lokale horeca ook zo goed, daar kun je van 1 en 1 misschien
wel 3 maken. Acropolis is behoorlijk complex, als monument, met een ingewikkelde exploitatie en een uitgebreid
programma waarmee je van betekenis bent. Allerlei verschillende mensen moeten zich er thuis kunnen voelen, dat is
best een uitdaging.
Afgelopen jaar heb ik met Acropolis regelmatig contact gehad en de locatie bezocht. Mogen sparren over
ontwikkelingen en de mogelijkheden die verkend kunnen worden in de toekomst. Ik ben trots op Acropolis als uniek
concept waar je mensen graag mee naartoe neemt. Het is een bijzonder visitekaartje voor Oss waar mensen met
passie hun verhaal vertellen. Het zijn het gastheerschap als spilfunctie, de locatie en de reuring waardoor mensen het
proeven.”
En in de toekomst? “Ik heb al wel wat ideeën met Femke gedeeld. Een droom is om meer te doen met data-analyse.
Inzicht in de leefstijlen om Megen heen, waar komen onze klanten vandaan. Wie bereiken we niet en wie wel, zien
waar mensen op zoeken in de programmering, wat zijn de trends. Ik denk dat Acropolis wel openstaat voor dergelijke ontwikkelingen, daar kan de vernieuwing in zitten. Zoiets kan ons helpen in, zoals het tegenwoordig heel trendy
genoemd wordt, activistisch vastgoedbeheer. We moeten als gemeente goed kijken naar allerlei ontwikkelingen en of
daar vierkante meters voor nodig zijn. Wat hebben de mensen nodig en hoe legitimeer ik daar de huisvesting mee.”

HET MEGENSE VERENIGINGSLEVEN

Een belangrijke rol voor een gemeenschapshuis is onderdak bieden aan lokale verenigingen en
werkgroepen. Hoe mooi is het dan als we ze zo lang aan ons weten te binden.

Vic van Rooij

(Duo-)Voorzitter, Soos ‘t Trêpke
Na jaren genieten en al bijgedragen te hebben aan de activiteiten van de Soos, namen Vic van Rooij en Willem
Brouwer begin 2019 de voorzittershamer over. Samen met penningmeester Stan Schuurmans vormen zij nu het
bestuur van de sinds 1971 actieve Soos ’t Trêpke.
“Ik kom natuurlijk al heel mijn leven in Acropolis, met als vroege herinnering onder andere het gymen bij de
basisschool en later voor vele activiteiten met de Jeugd. Je kunt je nu eigenlijk niet meer voorstellen hoe het was
voor de verbouwing, zoveel mooier geworden. Echt een centraal punt voor de gemeenschap, waar alles geregeld
kan worden. Door de verbouwing heeft dit wel een extra boost gehad. Wat goed is aan Acropolis is dat ze zo
meedenken, met iedereen. Maakt niet uit wat je wilt doen, als het maar voor de gemeenschap is, kun je er wel
terecht.
Ik ben eigenlijk als jasjongetje begonnen bij de Soos, ik was een jaar of 14 – 15 denk ik. Ben er zo langzaam
ingerold en nu dan voorzitter, samen met Willem. Ons grote feest is elk jaar toch wel de Kerstsoos, dat is echt
iets speciaals. Als bestuurslid ben je er natuurlijk veel meer mee bezig, je voelt je verantwoordelijk voor allerlei
dingen. Als barman was het ook veel ouwehoeren en nu wil je alles echt in goede banen leiden. Het zijn steeds
nieuwe uitdagingen, waar je van tevoren niet over nadenkt, maar superleuk om te doen. Het is vooraf een hoop
regelen, afstemmen, klaarzetten en daarna nog opruimen en goed afsluiten. We hebben onze draai er steeds
beter in gevonden, je weet nu bij wie je moet zijn.”
En in de toekomst? “Fijn aan Acropolis is dat we eigenlijk alles mogen doen, als je het maar goed overlegt. Het is
een mooie samenwerking, waarin je de vrijheid krijgt om echt leuke dingen neer te zetten. En dat op de mooiste
locatie in Megen. Een van de plannen is om een klein zomerfestival te organiseren, met zand op het plein, een
soort Beachparty. Supergaaf, een feest op een strandje in zo’n oud stadje.
We kunnen dus zeker nog leuke dingen samen met Acropolis doen. We weten inmiddels goed wat we aan elkaar
hebben, de Soos is toch best iets anders, er wordt goed rekening gehouden met elkaar. De focus voor ons als
bestuur is de komende jaren wel echt de jeugd, dat we die aan ons binden. Bijvoorbeeld geen bandjes meer,
maar DJ’s. Al is iedereen natuurlijk altijd welkom, zeker de Kerstsoos is nog steeds voor alle leeftijden!”

MOOI STAALTJE CULTUUR

We horen vaak dat mensen blij verrast zijn over Acropolis en helemaal als ze zien wat we zoal te
bieden hebben op cultureel gebied. In oktober 2019 beleefden we hierin een van onze hoogtepunten, met 1300 bezoekers voor Oeverloos Theaterroute.

Marjolein Buijs

Zakelijk & Artistiek leider, Stichting Oss Cultureel

Al betrokken bij Oeverloos trad Marjolein begin 2019 in deze dubbelrol in dienst bij Oss Cultureel. Dat was wel
veel werk zo in het eerste jaar, maar ook een hele mooie vuurdoop.
“Ik kende Acropolis al vanuit het Zuiderwaterlinie Festival in 2018 en wij hadden het idee om eens met Oeverloos
naar Megen te gaan én het een keer in het najaar te plannen. We wilden het dan binnen, in een mooi groot pand
doen en toen kwamen we al snel bij Acropolis, ook vanwege de geschiedenis.
Het was heel fijn om met mensen te werken, in zo’n klein stadje, die toch breed durven te denken, daarbij
cultureel onderlegd en praktisch ingesteld zijn. Dus niet alleen Acropolis biedt heel veel mogelijkheden, ook de
mensen die er werken. Een groot pluspunt was dat we zoveel publiek konden ontvangen en de ruimtes zo
multifunctioneel konden gebruiken. Ook voor jullie zelf was het leuk om de ruimtes eens op deze manier te zien,
daar is onze regisseur Wim dan weer heel goed in. Een grote uitdaging was om zo’n verhaal rond een oud
Jongens-Gymnasium niet te zwaar te maken, we hebben een mooie balans kunnen vinden tussen verbeelding
en herkenning.
Acropolis voelde voor ons echt als een warm honk, waar we altijd terecht konden, met respect voor het gebouw
zelf. De spelers hebben het ook als heel fijn ervaren dat ze op de plek van de theaterroute konden repeteren. We
hebben het plein echt prachtig in kunnen richten, dat vonden we nog best even een vraagstuk, hoe maak je daar
meer van dan zomaar een tent? We hadden graag als locatie-theater nog meer buiten willen spelen, maar daar
hebben we uiteindelijk ook een goede balans in kunnen vinden. Binnen Acropolis zijn we eigenlijk nergens
tegenaan gelopen, heeft er niets echt een blokkade opgeworpen in wat we wilden, daar konden we volledig
creatief zijn.”
En in de toekomst? “Het is denk ik voor Acropolis wel spannend dat je zo’n kleine organisatie bent en daarmee
toch kwetsbaar. Het is mooi dat de spilfunctie zo goed wordt ingevuld, een mooie combi tussen heel flexibel
maar met duidelijke grenzen, heel transparant. En dat het team zo een tandje extra bijzet, dat moeten jullie echt
koesteren. En voor Oeverloos is er een mooie lat neergelegd. De vorige editie kende 700 bezoekers, nu dus zo’n
1300, dat gaan we niet zomaar nog een keer halen.”

VAN ALLES TE DOEN

In sommige maanden kun je het er best druk mee hebben, met alles wat er te doen is. Dat staat
of valt natuurlijk allemaal met vrijwilligers die iets willen organiseren, zoals de Programma
Commissie. Zij zorgen elk jaar weer voor een gevarieerd aanbod, ook voor de allerkleinsten.

Rick de Keijzer

Zanger / Gitarist / Drummer, Akoestische Rock ’n Roll Band DUDE
Na al vaak op het podium gestaan te hebben in Acropolis, nam Rick dit jaar plaats op een bankje in ons café
In ’t Vaticaan. Voor de allereerste Sunday Music editie voor de kids, met aansluitend nog een paar uur de
gebruikelijke opzet voor volwassenen.
“Ik denk dat ik een jaar of 16 – 17 was toen ik een tijd een vriendin had in Megen en zodoende dus ook veel
mensen in Megen ken. En dat ik de eerste keer in aanraking kwam met Acropolis, toen kwamen er natuurlijk ook
al allemaal bandjes. Ik kan me herinneren dat we op 1e Kerstdag daar altijd heen gingen, want dat was
één groot feest.
In die periode heb ik ook al de eerste keer gespeeld in Acropolis. ‘Oh zit jij in een bandje?’, dus dat was snel
geregeld. Daarna heb ik er vaak gespeeld, binnen en buiten, met verschillende bandjes. In het begin was dat
Heavy Fuel, dat weten mensen misschien nog wel, de laatste tien jaar is dat met Dude. Het is voor mij een
bijzondere plek door al die herinneringen. Maar vooral sinds het vernieuwd is, is het een prachtige zaal om te
spelen. Het is een heel mooi podium voor bandjes en voor allerlei artiesten. En natuurlijk de Megense mensen,
dat doet ook veel, die zijn eigenlijk altijd enthousiast en doen actief mee.
Die Kids Sunday, dat kwam eigenlijk via een avond met gitaar bij het kampvuur bij de Bierbrouwerij. Ik denk dat
het Paula was die tijdens een paar nummers voor kinderen dacht, dat dat wel heel erg leuk zou kunnen zijn.
Daar hoefde ik niet lang over na te denken.
Die middag waren er behoorlijk wat kinderen, met hun ouders. Kids doen eigenlijk altijd wel goed mee, als het
maar niet al te lang duurt, het was een half uurtje denk ik. Nu is mijn kinderrepertoire niet zo heel uitgebreid,
vaak wel hetzelfde wat ik dan doe. Ze roepen natuurlijk zelf ook wat, meestal ken ik het enigszins en met wat
hulp van ouders komt het altijd wel goed. Ik heb zelf een zoon van 12 en een dochter van 10, dat scheelt ook,
daar komen de meeste liedjes vandaan.”
En in de toekomst? “Met die kinderen was echt heel erg leuk en die mensen die er verder waren reageerden ook
enthousiast. Misschien een keer doen met een bepaald thema.”

NIET ZOMAAR EEN CONGRESCENTRUM
Ook voor een zakelijke bijeenkomst heeft Acropolis veel te bieden. Helemaal als het best een
informeel tintje mag hebben. En als we dan ook nog wel heel bijzondere bezoekers mogen
verwelkomen, denken we natuurlijk graag mee over de mogelijkheden.

Toinny Lukken
Eigenaar, Dierentrainers Academie

Twee jaar geleden is Toinny gestart met de Dierentrainers Academie, nadat ze al jarenlang haar eigen bedrijf
Zoo Animal Consultancy had. Ze werkte niet meer alleen voor dierentuinen, maar gaf ook steeds meer
opleidingen, onder andere aan de Politie, vandaar de nieuwe insteek. Vanuit dit bedrijf organiseerde ze in 2019
voor ’t eerst een eigen congres, in Acropolis.
“Mijn eerste kennismaking met Acropolis was toen we zo’n 3 jaar geleden in Megen kwamen wonen en we er in
de kroeg zijn beland om een biertje te drinken. We waren meteen heel enthousiast over de entourage, de
inrichting en de mensen. We dachten ‘dit wordt gewoon onze stamkroeg.’ Ik ben ontzettend verliefd op dingen
van vroeger en heel Megen heeft iets bijzonders. Ik vind het vooral mooi dat Acropolis een Gymnasium is
geweest, het ademt gewoon vroeger uit.
Vorig jaar zocht ik een locatie voor mijn congres, voor mij ook een pilot vanuit mijn eigen bedrijf, en ik dacht
‘waar beter dan hier in Megen?’ Onze eigen tuin grenst aan die van de Broeders, aanhangers van Franciscus van
Assisi, de beschermheer van de dieren! Broeder Theo was bereid het openingswoord te doen en toen vielen alle
puzzelstukjes in elkaar. De klik met Acropolis zat er ook al vrij snel, er wordt prettig meegedacht, met verstand
van zaken. Ik had eigenlijk geen idee hoeveel mensen zich zouden inschrijven, 10, 50, 150? Daar was ook
flexibiliteit in qua ruimtes. Uiteindelijk kwamen we op ruim 90 inschrijvingen, dus heel fijn dat we toch al vrij snel
voor de grote zaal Plein1 hadden gekozen. We kregen zoveel aanbiedingen van dierentrainers en –verzorgers
voor lezingen dat we gekozen hebben voor meer en kortere trainingen vanuit één locatie, dus niet door heel
Acropolis heen. De deelnemers waren ook heel positief, veel lovende woorden en iedereen vroeg ‘waar vind je
zo’n locatie?’ Nou, dus gewoon om de hoek.”
En in de toekomst? “Jullie zouden nog wel meer aan PR mogen doen, het is een verstopte parel. Hoe kan je nog
meer naar buiten brengen dat het een unieke locatie is met heel veel mogelijkheden?
Ik kom er nu vaker, zelfs met mijn kippen voor de Kippen-Clicker-Workshop, dat is dus ook mogelijk. En we
hebben nog een workshop met een trainer uit Canada op de planning staan, de TTouch van Robyn Hood, voor
wat angstige dieren, daar kan iedereen naartoe. Dan komen er dus niet alleen kippen, maar ook honden, katten
en konijnen. Voor de Dierentrainers Academie is het echt een toplocatie.”

Jaarverslag 2019

Megen, 15 juni 2020

Inleiding
De Stichting Gemeenschapshuis Megen “Acropolis” (aangeduid als de Stichting) exploiteert in het centrum van Megen (circa 1.650 inwoners) een
gemeenschapshuis met de naam Acropolis. Dit gemeenschapshuis is gevestigd in het oude gymnasium van de broeders Franciscanen dat
tegenover het nog door hen bewoonde klooster ligt.
Doelstellingen van de Stichting zijn:
• signaleren van behoeften op sociaal-cultureel gebied en daarop stimulerend en ondersteunend reageren;
• het bieden van huisvesting aan alle verenigingen en stichtingen die in Megen actief zijn op maatschappelijk,
levensbeschouwelijk, recreatief, sport of cultureel gebied
• en afgeleid hiervan het behoud van het pand in de kern als monument en ontmoetingsplaats in Megen.
Algemeen
Het gemeenschapshuis Acropolis is in de periode van 8 december 2011 tot 13 december 2012 volledig gerenoveerd in opdracht van de woningbouwcorporatie Stichting Mooiland met bijdragen in de financiering van de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant.
De eigenaar van het pand is de Stichting Mooiland met de gemeente Oss als hoofdhuurder en de Stichting als onderhuurder. Andere huurders van
het pand waren in 2019 Stichting Dichterbij (bakkerij Antoon & Frans) en het Toeristisch Informatiecentrum Megen (TIM).
Samenstelling en mutaties bestuur 2019
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 bestuursleden, ieder verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein. Deze bestuursleden worden
ondersteund door commissies van vrijwilligers die activiteiten organiseren en werkzaamheden
verrichten voor het gemeenschapshuis. Daarnaast heeft de Stichting een vaste werkgroep Kunstvoer voor het organiseren van kunstexposities in
het gemeenschapshuis.
Gedurende 2019 zijn er geen mutaties geweest in het bestuur. Begin 2020 is de voorzitter teruggetreden en opgevolgd door een nieuwe voorzitter
die ook de taken op personeelsbeleid overneemt.
De huidige organisatie van de Stichting is in onderstaand schema weergegeven.
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Raad van Aangeslotenen
2
Alle verenigingen en stichtingen die zijn gehuisvest in het gemeenschapshuis hebben
zitting in de Raad van Aangeslotenen. Deze Raad is het
klankbord voor het bestuur in alle zaken die betrekking hebben op de huisvesting en de exploitatie van het gemeenschapshuis. In de
jaarvergadering van de Raad van Aangeslotenen wordt de jaarrekening van de Stichting besproken, goedgekeurd en wordt decharge verleend aan
het bestuur van de Stichting.
Personeel/vrijwilligers
Binnen de Stichting is naast de bestuursleden een groot aantal vrijwilligers werkzaam die zijn verenigd in een vrijwilligerspool. Deze vrijwilligers zijn
belangrijk voor de Stichting en zorgen niet alleen voor voldoende activiteiten in het gemeenschapshuis maar ook voor allerhande klussen (denk aan
onderhoud/reparaties gebouw, onderhoud tuin, licht- en geluidstechniek bij voorstellingen/evenementen).
Naast deze vrijwilligers heeft de Stichting personeel in loondienst die het beheerdersteam vormen. Het beheerdersteam bestaat uit 4 personen met
een vast dienstverband en 4 oproepkrachten. Indien noodzakelijk wordt er personeel extern ingehuurd.
De financiële administratie, inclusief loonadministratie, wordt gevoerd door Administratiekantoor Peeters gevestigd in Berghem.
De automatiseringswerkzaamheden worden uitgevoerd door een vrijwilliger op basis van een vrijwilligersvergoeding.
Activiteiten
Het bestuur van de Stichting stimuleert en activeert de verenigingen in Megen in het organiseren van een diversiteit aan activiteiten.
Ook in 2019 is er veel georganiseerd waaronder een aantal nieuwe activiteiten, zoals de Heerenzitting (georganiseerd door carnavalsvereniging
De Keiendonkers), Megen’s Got Talent (georganiseerd door de harmonie Per Ardua ad Astra), Struinen door de Tuinen en het Flipperfestijn.
De jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Top 2000 Café, Kerst op de Keien, pubquiz ’t Megens Bruurke, singeltjesavond, plantenruilbeurs,
Koningsdag en kindercarnaval worden uitstekend bezocht.
De Blaaskapel de Keienbloazers heeft haar 50-jarig jubileum gevierd met een feestavond in Acropolis, met gastoptredens van blaaskappelen uit
de regio en aanwezigheid van muzikanten van het eerste uur die een onderscheiding mochten ontvangen. Overigens bestaan de Keienbloazers al
sinds 1968 dus feitelijk werd het jubileum gevierd in haar 51e jaar van bestaan.
Het is goed om te zien dat de vereniging van ouderen (KBO) met veel plezier meer activiteiten ontplooit in het gemeenschapshuis. In februari 2019
heeft er een leuk optreden plaatsgevonden van het Kwartjesvolk, vol met humor en gezellige volksmuziek.
Verder worden er regelmatig cultuurvoorstellingen en muziekoptredens georganiseerd door de programmacommissie, die overigens wel wisselend
worden bezocht.

In 2019 heeft de Stichting opnieuw meegedaan aan de Rabo Clubsupport actie. De opbrengst kwam dit jaar ten goede aan de flexibele
zaalverkleining voor Plein 1. De bijdrage van 2018 is besteed aan de opstart van het Repair Café dat iedere 1e donderdag van de maand
plaatsvindt in Acropolis. Alweer een fantastisch initiatief van onze zeer actieve gemeenschap.
Stichting Gemeenschapshuis Acropolis “Megen”

Last but not least noemen we de theaterroute Oeverloos, geproduceerd door de Stichting Oss Cultureel, die gedurende 4 maanden de faciliteiten
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van de Stichting intensief heeft gebruikt. Dit resulteerde in 7 goed bezochte voorstellingen
rond Acropolis.
Het behaalde resultaat van de Stichting over 2019 is een winst van € 2.110 (2018: winst
€ 21.089). De belangrijkste oorzaak voor de afname van het resultaat is het wegvallen van
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Onderstaand een overzicht van de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren.
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Het operationeel verlies van de Stichting over 2019 bedraagt € 28.290 (2018: verlies € 9.311) dat wordt gecompenseerd door een vrijval van een
deel van het egalisatiefonds inventarisbijdragen. Dit egalisatiefonds is gevormd uit de ontvangen gelden van derden ter financiering van de
investeringen in inventaris na de renovatie en zijn gelijk aan de jaarlijkse afschrijvingskosten op deze inventaris.
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per ultimo 2019 € 95.256 en is gestegen door de dotatie van het resultaat over 2019 aan de
risicoreserve. De huidige risicoreserve bedraagt € 69.373 en dient de komende jaren verder versterkt te worden om de risico’s en fluctuaties in de
exploitatie op te vangen, als ook vervangingsinvesteringen in inventaris mogelijk te maken.
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De Stichting is met ingang van 1 januari 2015 gestart met het vormen van een voorziening groot onderhoud op basis van een onderhoudsplan.
Aan deze voorziening is in 2019 € 8.477 onttrokken voor groot onderhoud aan de houten vloeren en voor schilderwerk. De voorziening bedraagt per
31 december 2019 € 48.230.
Ontwikkelingen 2020
De Stichting wil haar activiteiten voor de gemeenschap in Megen verder uitbouwen door op dezelfde voet als in 2019 samen te werken met alle
verenigingen en de gezamenlijke horeca in Megen. De ingezette groei met commerciële partijen blijft van groot belang om naar de toekomst toe
reserves op te bouwen voor de noodzakelijke vervanging van inventaris en het uitvoeren van periodiek, preventief onderhoud.
De agenda voor 2020 was alweer goed gevuld met diverse activiteiten toen het COVID-19 virus zijn intrede deed. In navolging van de
overheidsmaatregelen en richtlijnen opgesteld door het RIVM heeft de Stichting de deuren van het gemeenschapshuis medio maart moeten sluiten.
De Stichting heeft een beroep gedaan op de NOW-regeling van de overheid ter ondersteuning van haar financiële positie en om het personeel met
een arbeidsovereenkomst in dienst te kunnen houden.
Door het volledig wegvallen van de omzet uit horeca en grotendeels uit verhuur in de maanden maart, april en mei heeft de Stichting een verwacht
omzetverlies van 75% waardoor de Stichting in aanmerking komt voor de loonkostensubsidie van de overheid. Overigens heeft het bestuur van
de Stichting besloten om gedurende de maanden april en mei geen huren te innen bij alle verenigingen die door de sluiting geen gebruik kunnen
maken van door hen gehuurde ruimtes.
Vanaf 1 juni start het Gemeenschapshuis weer voorzichtig op voor kleine groepen en met in achtneming van alle veiligheidsvoorschriften en
richtlijnen van de Gemeente Oss en Koninklijke Horeca Nederland. De Gemeente Oss heeft een voorlopige vergunning afgegeven voor verruiming
van de terrassen om de horeca de mogelijkheid te geven extra omzet te genereren. Hiervan heeft de Stichting gebruik gemaakt in samenwerking
met Restaurant Op de Poort en Bar The Royal Pub. Tevens is er overleg met Herberg De Mulder over gezamenlijk gebruik van het
Broeder Everardusplein.
Overigens komt de continuïteit van de Stichting niet in gevaar aangezien de Stichting over voldoende liquiditeiten beschikt om de (tijdelijke)
COVID-19 crisis te overleven. De Stichting beseft echter terdege dat de hernieuwde opstart van activiteiten een forse uitdaging is, gezien de huidige
omstandigheden en de gewijzigde realiteit. Dit heeft de komende jaren naar verwachting een forse impact op het resultaat van de Stichting.
Daarnaast heeft de Stichting voor 2021 een goed vooruitzicht om de leegstaande ateliers in het gemeenschapshuis voor langere termijn op vaste
basis te verhuren, wat de financiële basis van de Stichting zal versterken.
De begroting voor 2020 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 20 november 2019. De verwachte omzet bedraagt € 247.000 met een
verlies van € 3.000. Deze begroting is echter volledig achterhaald door de gevolgen van de COVID-19 crisis. De verwachting van het bestuur van
de Stichting is dat de gevolgen van de COVID-19 crisis forse impact zullen hebben op het resultaat (verlies) voor 2020, echter dat de Stichting
beschikt over voldoende eigen middelen zodat de continuïteit op korte termijn niet in gevaar komt.
Het bestuur van de Stichting kijkt terug op een goed jaar, met veel activiteiten en een bruisende sociale gemeenschap in Megen en omstreken.
De Stichting kijkt met vertrouwen richting de toekomst en gaat vol overgave de nieuwe uitdagingen aan in de nieuwe realiteit veroorzaakt door het
COVID-19 virus.
Namens het bestuur van de Stichting,
Diny Oele, aftredend voorzitter / Gijs Boor, aantredend voorzitter

Nawoord
Na al die jaren toch elk jaar weer veel nieuwe initiatieven, allemaal bijzondere activieiten en bijeenkomsten
die Voor ‘t eerst in Acropolis plaatsvinden. Naast al het moois dat ieder jaar al vast op onze agenda staat.
En ook al beginnen we 2020 totaal niet zoals gepland, we hopen natuurlijk iedereen, als organisator,
vrijwilliger of bezoeker, te blijven verwelkomen!
Het Acropolis Bestuur 2019

V.l.n.r: Ad van Orsouw, Johnny Kocken, Diny Oele, Nancy Krijnen, Erin Quint, Jochem Kox
Na een paar gesprekken heb ik niet lang getwijfeld om het stokje van Diny over te nemen, ik bedank
haar graag voor haar inzet de afgelopen jaren!
Ik ben 47 jaar en woon nu 2,5 jaar in Megen in de Dr. Baptistraat, met Sophie en mijn zoons Lucas
en Thijs en we krijgen in augustus nog gezinsuitbreiding!
Vanuit mijn bestuurlijke functie bij Heijmans Infra vind ik het leuk om deze ervaring in te zetten.
Ik hoop op deze manier Megen beter te leren kennen en iets toe te kunnen voegen aan Acropolis.
Gijs Boor, nieuwe voorzitter Acropolis
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