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Meer dan we dachten…..
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Nawoord
Bij het verschijnen van dit jaarverslag volgen de versoepelingen elkaar in hoog tempo op, wat fi jn!
We hopen zo dat 2021 weer een bruisend Acropolis-(half)jaar mag zijn. 

En van de andere kant, we weten nu ook, dat we er samen in Megen al� jd weer iets moois van 
weten te maken. Wat er ook gebeurt!

Het Acropolis Bestuur
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Mijn eerste jaar als voorzitt er, en dan in zo’n jaar… Graag had ik meer evenementen en acti viteiten meegemaakt, 
en Megenaren en verenigingen leren kennen vanuit mijn nieuwe rol, maar dat liep anders.

In zo’n jaar ontwikkel je natuurlijk sterk het gevoel dat alles sti lligt, dat er niets kan. Zeker als het jaar eindigt met 
een tweede totale lockdown. Maar als je dan in een jaarverslag mag terugkijken, zie je dat er eigenlijk best veel 
wél is gebeurd in 2020. Dan mogen we als team en als Megenaren toch met trots terugkijken op dat bizarre jaar. 
Voor mij persoonlijk ook met geluk, omdat in september onze dochter Babett e is geboren!
 
Het eerste kwartaal nog business as usual, vol met leuke acti viteiten en een vol verenigingsleven in Acropolis. 
De eerste lockdown was heft ig en vooral omdat het voor iedereen een hele grote verandering was en we ons snel 
moesten aanpassen. Zo ook voor Acropolis, een volledige sluiti ng en alleen nog overleggen via de digitale snelweg. 
We hebben ons de eerste ti jd beziggehouden met de schoonmaak en onderhoud van ons mooie pand. Nadat we 
gewend waren aan het digitaal overleggen, hebben we al snel gekeken naar de mogelijkheden bij een 
gedeeltelijke opening, zoals het openen van een terras.

In de zomer hebben we dat terras geopend, met tal van acti viteiten. Na de zomer zijn zelfs sommige verenigingen 
weer opgestart, waarna we helaas toch opnieuw onze deuren moesten sluiten.
 
Wat me vorig jaar vooral is opgevallen, is de blijvende energie van het team en het bestuur, de omschakeling van 
wat kan niet naar wat kan nog wel, of hoe kan het wel. Als er niet zoveel mocht, kwamen er toch creati eve 
oplossingen om dingen mogelijk te maken, niet alleen vanuit Acropolis maar ook van vele anderen uit ons 
mooie stadje….

Gijs Boor / Voorzitt er sinds 2020

Terugblik 2020 – Wat kon er wel?
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De eerste paar maanden draaide Acropolis door op de stevige basis en goede vibe van de voorgaande jaren. Onze 
vaste huurders gingen hun eigen gang, bestaande activiteiten werden voortgezet, zowel voor inwoners als voor de 
zakelijke markt, en nieuwe initiatieven opgestart. Het team begon samen met de vele vrijwilligers vol energie aan 
het nieuwe jaar.

Zo waren er, naast de terugkerende reisverhalen, optredens van cabaretière Christel de Laat, klassiek ensemble 
VIJF! én van meerdere regionale bands tijdens het benefietconcert Beds are Burning (voor de bosbrandschade in 
Australië, met een opbrengst van ruim € 2.500!). 

Acropolis werd wederom veelal gevonden als vergader- en ontmoetingslocatie, niet alleen door talrijke lokale 
verenigingen en de Dorpsraad, maar ook door terugkerende gasten als het Waterschap, de Maasmeanders, TBL, 
Talentencampus en TIBO. En na vele jaren kreeg Wim Spijkerboer een mooi afscheid als directeur van 
Kindlandschap De Eiber.

Traditioneel vond de Nieuwjaarsreceptie plaats, evenals de Mègese Kwis, Singeltjesavond en allerlei 
carnavalsfeesten vooral gericht op de jongste inwoners van Megen. De Harmonie wist ons voor het eerst te vinden 
voor hun Muzikaal Diner, de vegetarische Zuster keerde terug voor weer een serie inspirerende kookworkshops en 
de dames van Megen troffen elkaar deze keer niet voor Hip voor Nop, maar voor kledingruilbeurs Top voor Nop. 
Bij die laatste activiteit zagen we overigens wel al de eerste afzeggingen, wegens…., tja, daar zo meer over.

Het eerste kwartaal: Business as usual
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Wanneer je in je eentje een bedrijfsruimte huurt, houdt in 2020 niets je tegen om aan 
Business as usual te blijven doen. Kunstenaar Richard van Mensvoort huurt sinds 
maart 2019 ruimte 1.33 en heeft het ingericht als atelier. Buiten Megen kunnen 
mensen hem kennen van ‘Sterren op het doek’. Veel Megenaren kennen Richard 
inmiddels ook als vader van een tweeling op de Klimop of al wandelend met de hond. Hoe was het voor hem, zo 
doorwerkend in een maandenlang behoorlijk uitgestorven gebouw?

“Ik heb ruim twee jaar geleden voor een atelier in Acropolis gekozen, omdat ik qua werk thuis uit m’n jasje groeide 
en opgroeiende kinderen natuurlijk ook meer ruimte in beslag nemen,” aldus Richard. Hij wist dat de kunstenaars 
van PLAKA hun lokalen hadden verlaten en vooral de hoge ramen spraken hem aan. “Het lokaal dat ik nu huur, ligt 
ook nog eens op het Noorden, dat geeft mooi licht voor een schilder.” In zijn werk richt hij zich op stadsgezichten 
en portretten, met soms een uitstapje naar een landschap. En dan zowel in opdracht als vrij werk. 

“Voor een creatief persoon werk ik vrij structureel, met als uitgangspunt normale werkdagen. Voor mij had corona 
wat dat betreft ook weinig invloed, ik kon het afgelopen jaar eigenlijk gewoon mijn gang gaan. Het verschil zat 
‘m vooral in het ontvangen van opdrachtgevers.” Dat heeft hij in het begin maar helemaal niet gedaan, later met 
inachtneming van de 1,5 meter afstand en met mondkapjes op. 
Hoe was het dan verder in het toch veel legere gebouw? “Er was zeker veel minder volk het afgelopen jaar, maar 
zo achterin het gebouw is mijn ruimte sowieso lekker rustig. Dus ook op dat vlak was het voor mij wel gewoon 
business as usual.”

En toen was daar: COVID-19

En bleef onze huurder Richard

Met ongeloof kijk je het een tijdje aan, het zal toch niet echt gebeuren? En dan half maart, de boodschap: 
Acropolis moet de deuren sluiten! 
De eerste weken stonden vooral in het teken van veel regelen qua lopende afspraken, het annuleren en verzetten van 
voorstellingen of het vinden van nieuwe data in grotere ruimtes. Door goed (online) te communiceren, 
probeerden we de band met personeel en de lokale verenigingen zo warm mogelijk te houden. Bestuursleden en 
bedrijfsleider stelden COVID-protocollen op, doken in de verschillende regelingen, pleegden overleg met de 
gemeente en met de teamleden. We volgden het voorbeeld van velen en pakten het onderhoudsplan er maar 
eens bij. Én al snel kwam de al langer gekoesterde wens van een terras prominenter op tafel. Kan een crisis niet 
ook een kans zijn?
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Het was al vaker geopperd en in 2019 zelfs regelmatig agendapunt op de Bestuursvergadering: 
‘Willen we Acropolis uitbreiden met een terras?’ Naast een extra ontmoetingsplek voor Megenaren werd steeds 
als groot pluspunt het verwelkomen van toeristen gezien, één van de vraagstukken was altijd de openstelling in de 
zomermaanden. 
Wanneer al je activiteiten abrupt stilvallen, het lege pand heel onwezenlijk aanvoelt, je ziet dat Megenaren het 
elkaar ontmoeten echt gaan missen en de geluiden rond verruiming van terrasvergunningen steeds luider worden, 
dan is het al snel niet de vraag meer of, maar volle focus op wanneer en hoe?
Met een architect in het bestuur, de jarenlange samenwerking met restaurant Op de Poort en ons voormalig 
teamlid Ilone als uitbater van de eveneens gesloten Royal Pub kwamen we samen tot een mooi plan dat als snel 
goedkeuring kreeg bij de gemeente. Na een avond proefdraaien voor bestuur, teamleden en aanhang ging het 
eerste weekend van juni het terras open!

En die ontmoetingsplek is het zeker geworden. Zo mooi om te zien dat vooral veel Megenaren, van jong tot oud, 
het terras wisten te vinden. Toeristen kozen regelmatig een tafeltje uit voor een lekkere lunch, mede verzorgd 
door Op de Poort. In de loop van de middag en in de avond werd er, ondanks de afstand, volop geborreld. Zeker 
bij de activiteiten die werden georganiseerd kwamen we regelmatig stoelen tekort.
De Muziek Bingo, het Open Podium en Berry Bloemberg met zijn DJ-boot op wielen zorgden voor extra 
gezelligheid. Vele zondagen bracht het Formule 1 kijken in Plein1 een mooie combinatie met terrasbezoek. 
De jaarlijkse Buitenbios en het Open Monumentenweekend keerden terug en zo werd het Broeder Everardusplein 
een heerlijke ontmoetingsplek. 
Kortom, een verademing in de zomermaanden, een energy boost die 
we allemaal zo goed konden gebruiken én… voor herhaling vatbaar!

 

Nieuwe kansen: een zomers terras
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Nadat in maart Acropolis volledig dicht ging, bleven verenigingen tot en met de zomervakantie zo goed als weg. 
En ook uit de repetitiekelder klonken veel minder klanken. In september zagen we gelukkig de terugkeer van 
velen, maar helaas was dat van korte duur. In het 4e kwartaal 2020, na de sluiting van het terras en weer strengere 
maatregelen in oktober, waren de mogelijkheden voor ontmoeting, repetities en het organiseren van activiteiten 
zeer beperkt.
Met tweemaal een periode waarin live dingen doen dus niet toegestaan was, betekende 2020 voor iedereen een 
grote beperking in hun mogelijkheden. Maar wat kon er wel? Muziekvereniging Megen ging de repetities online 
doen en maakte daar mooie filmpjes van. De Megense Comedie probeerde de voorstelling te verplaatsen naar 
een grotere locatie, maar moest daar na de voorbereiding toch vanaf zien. De band Out of Stock repeteerde 
tijdelijk in Plein1 in plaats van in de kleine kelder. Zo werd van alles geprobeerd om aan de gang te blijven.

Waar en hoe het kon, ging men door
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Een mooie invulling voor de repetitiekelder

In Lith opgegroeide Paul Verschuur komt al jaren in Megen, zijn vrouw Suzan komt er 
vandaan. Twee jaar geleden verhuisden ze vanuit Oss hierheen. Beiden wilden dat 
kleinschalige uit hun eigen jeugd ook voor hun kinderen en Paul is verknocht aan het 
Maaslandschap. Inmiddels heeft hij ook een bijzondere band met Acropolis.

Het eerste mooie moment was al 5 jaar geleden: de release van zijn eerste solo-album, met heel persoonlijke 
liedjes, over het buiten zijn en over zo’n kleine gemeenschap. Daar paste Acropolis natuurlijk perfect bij. 
Toen hij naar Megen verhuisde was het de vraag, of een ruimte om les te geven aan huis, of ergens iets huren. 
“Ik ben drie dagdelen de repetitiekelder gaan huren, voor gitaar-, theorie- en songwritinglessen, dat is een hele 
fijne ruimte. Het was dus wel even schakelen vorig jaar, naar lesgeven online vanuit onze zolderkamer.” 

Maar al snel wist hij ook iets positiefs aan deze andere fase te koppelen: de opname van een nieuw album, samen 
met Jos van Oorschot uit Lith, deels in onze kelder. Paul is namelijk ook producer en daar had Jos hem voor zijn 
debuutalbum voor benaderd. “Gaandeweg breidde die samenwerking zich uit en werd het steeds meer een 
coproductie, waarbij ik instrumentarium en arrangementen toevoegde aan de teksten en akkoorden van Jos.” 
En hij is ook nog te horen in wat backing vocals op het album ‘Grens’ dat in april verscheen.

Paul is niet alleen heel blij met de repetitiekelder, hij vindt Acropolis in z’n geheel een hele fijne plek, een centraal 
punt, een echt gemeenschapshuis. “Ik voel dat ik er veel gelijkgestemden tref, ondanks dat we er vorig jaar natuurlijk 
minder konden zijn. En zo is er plek voor van alles en iedereen, het kan ook daar echt voelen als thuiskomen.”





Waar je regelmatig hoort dat mensen bij Megen een heel rustig stadje verwachten, zal menig Megenaar meteen 
antwoorden dat er een hoop creativiteit te vinden is. En dat uit zich onder andere in de vele, vaak jaarlijks 
terugkerende, evenementen. Die creativiteit werd ook in 2020 mooi ingezet. Dus vooral niet bij de pakken neer 
gaan zitten over wat er allemaal niet mag, maar kijken hoe er dan wél iets georganiseerd kan worden.

Grote inspiratiebron was de organisatie achter het meerdaags festival Lulboompop. Zij brachten op 1e Paasdag 
muziek naar de mensen toe, door met de in Megen welbekende zanger Rick de Keijzer langs de huizen te rijden. 
En eind juni verzorgden ze een livestream, zodat iedereen thuis toch van een bijzondere Lulboompop-editie kon 
genieten. 

Onze eigen programmacommissie zocht naar alternatieven door onder andere de plantjesmarkt dit keer vanuit 
huis te organiseren en Kerst op de Keien om te bouwen tot de rondwandeling ‘Zet Megen in het Licht.’   

Out of the box: creatieve oplossingen
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Ook voor de allerkleinsten

Voor de kinderen van Megen hebben Patricia van de Coolwijk en Dorothea Bimbergen zich enorm ingezet. 
Van Halloween Spelparcours, Gluurpieten Zoektocht tot de Lichtjestocht en de Wichtelmannetjes met Kerstmis. 
Een gesprek met de dames over in verhouding tot al het werk, er zoveel meer energie voor terugkrijgen.

Ze werkten al samen voor de jaarlijkse door Patricia georganiseerde Halloweentocht, die Dorothea altijd sponsorde 
met pompoenen en waarvoor Mariska Baas de mooie ontwerpen maakt. Van die tocht kon natuurlijk wel een 
coronaproof versie gemaakt worden. “Wat ik nooit zal vergeten, zijn al die blije gezichten,” vertelt Dorothea, “Niet 
alleen van de kinderen, maar zeker ook van de volwassenen. Er kon toen heel weinig, dus iedereen was zo blij dat 
er weer iets te doen was.” 

Volgens Patricia kregen zij er niet alleen als organisator heel veel energie van, maar ook de kinderen zelf. “Vooral 
in de Wichteltijd, waarmee de kinderen anderen verrasten. Dat werkte heel aanstekelijk, iedereen ging elkaar 
enthousiasmeren.” Dorothea vult aan: “Dat gold eveneens voor het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld met 
Kerstmis samen met Acropolis. En de Soos maakte ook een leuk filmpje.” Een aantal activiteiten werd overgenomen 
buiten Megen. “Er was veel samenwerking met Haren en Macharen, vrijwilligers daar kregen een draaiboek van 
ons voor het organiseren, zoals bij de Pietengluurtocht.” 

De dames willen graag alle helpers en deelnemers bedanken en de ideeën zijn gelukkig absoluut nog niet op. 
Mensen vragen al wat het volgende wordt en dat zal slechts een kwestie van tijd zijn, wij zijn benieuwd….  



Jaarverslag 2020

Inleiding
De Stichting Gemeenschapshuis Megen “Acropolis” (aangeduid als de Stichting) exploiteert in het centrum van Megen 
een gemeenschapshuis met de naam Acropolis.
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 fi nanciering 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 onder-
huurder. Andere huurders van het pand waren in 2020 Stichting Dichterbij (bakkerij Antoon & Frans) en het Toeristisch 
Informatiecentrum Megen (TIM). 

Samenstelling en mutaties bestuur 2020
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 6 bestuursleden, ieder verantwoordelijk voor een specifi ek 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.
 
Gedurende 2020 is er een nieuwe voorzitter toegetreden tot het bestuur, die naast de voorzitterstaken het 
personeelsbeleid voor zijn rekening neemt. 

De huidige organisatie van de Stichting is rechts in 
schema weergegeven. 

 

Stichting Gemeenschapshuis Acropolis “Megen” 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 

 
 
 

 
Input Sociaal jaarverslag 2019 

     CONCEPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Megen, 15 juni 2020 

Stichting Gemeenschapshuis Acropolis “Megen” 
 

 
2 

Jaarverslag 2020 
 
Inleiding 
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 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 
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organiseren van kunstexposities. 
  
Gedurende 2020 is er een nieuwe voorzitter toegetreden tot het bestuur, die naast de 
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Raad van Aangeslotenen
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 zijn 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 
bestond in 2020 uit 4 personen met een vast dienstverband waarvan 2 personen in de loop van het jaar uit dienst zijn 
gegaan (mei 2020 en december 2020). Daarnaast maakt de Stichting gebruikt van oproepkrachten op moment dat de 
activiteiten dit noodzakelijk maken. 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.

COVID-19 pandemie
Medio maart 2020 zijn alle activiteiten in het gemeenschapshuis voor korte of langere tijd stilgelegd vanwege de 
COVID-19 pandemie. Het bestuur en personeel van de Stichting heeft maatregelen genomen om de financiële schade te 
beperken, door enerzijds alleen uitgaven te doen die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de Stichting, en anderzijds 
een beroep te doen op de steunmaatregelen die vanuit de overheid en andere instanties in het leven zijn geroepen (denk 
aan TOGS, TVL, NOW, Noodfonds Rabobank, bijdragen gemeente).

Activiteiten 
Het jaar 2020 laat zich het beste omschrijven voor de Stichting als een sociaal bewogen, ondernemend jaar, met het 
vizier volledig gericht op de toekomst van de gemeenschap, zonder de realiteit van de pandemie uit het oog te verliezen.
 
Er zijn ondanks de pandemie, binnen de geldende regels van de overheid, veel activiteiten op het sociale vlak 
georganiseerd om de gemeenschap in beweging te houden en waar mogelijk elkaar te ontmoeten. Daarnaast is in juni 
2020 gestart met een terras, in samenwerking met de plaatselijke horeca in Megen, om activiteiten buiten te kunnen 
organiseren. Ook zijn er succesvol contacten gelegd en uiteindelijk concrete afspraken gemaakt om de leegstaande 
ruimtes voor langere tijd te verhuren. In 2021 gaat de huisartsenpraktijk Megen een deel van het pand voor langere 
termijn huren en ook Brabant Zorg heeft een overeenkomst afgesloten voor 1 jaar huur, met een optie tot jaarlijkse 
verlenging.

De continuïteit van de Stichting is niet in gevaar aangezien de Stichting over voldoende liquide middelen beschikt om de 
gevolgen van de pandemie op te vangen, mede dankzij alle ontvangen steun en de positieve vooruitzichten voor 2021 
met nieuwe verhuur-activiteiten en exploitatie van het terras. Ook verwachten wij in 2021 weer alle verenigingen te 
verwelkomen in het gemeenschapshuis en een toename van de activiteiten, zowel op sociaal als commercieel vlak, 
richting het oude niveau van voor de pandemie.

Overigens zijn er in 2020, ondanks de pandemie, toch leuke activiteiten georganiseerd. Zoals een benefietconcert voor 
de bosbranden in Australië (“Beds are burning”), een muzikaal diner in samenwerking met de harmonie, de 
Mègense Kwis, Repair-café met speciale koffiehoek en diverse voorstellingen/bijeenkomsten. Meer informatie met 
impressies van alle activiteiten is in de pagina’s hiervoor te vinden.

 



Resultaten en vermogenspositie 2020
Het behaalde resultaat van de Stichting over 2020 is een verlies van € 10.298 (2019: winst € 2.110). De belangrijkste 
oorzaak voor de afname van het resultaat is het wegvallen van een groot deel van de omzet uit verhuur en horeca, 
vanwege gedwongen sluiting van het gemeenschapshuis door de COVID-19 pandemie en mede daardoor een forse 
afname van het aantal georganiseerde activiteiten. 

De omzetdaling in de horeca is deels gecompenseerd met de extra omzet gegenereerd vanuit de openstelling van het 
terras gedurende de maanden juni tot en met september. Overigens heeft deze extra omzet wel bijgedragen in 
compensatie van een deel van de vaste kosten, maar is de bijdrage aan de exploitatie beperkt, gezien de hogere 
personeelskosten noodzakelijk voor de bediening op het terras.

Onderstaand een overzicht van de omzetontwikkeling over 
de afgelopen jaren. De prognose voor de omzet 2021 is onzeker, 
daar het onmogelijk is het verloop van COVID-19 te voorspellen.

 

De horeca-omzet is met bijna 60% gedaald (∆ € 97.000) en in het vierde kwartaal daalde de omzet zelfs met meer dan 
90%. Ook de ontvangen huren zijn fors gedaald over geheel 2020 met 46% (∆ € 24.300) en in het 4e kwartaal met 63% 
(∆ € 9.900). De huren aan de vaste gebruikers zijn, op verzoek van de gemeente Oss, deels kwijtgescholden vanwege 
de sluiting van het gemeenschapshuis.

De ontvangen subsidies over 2020 zijn gelijk gebleven aangezien dit de vaste subsidies betreft vanuit de Gemeente Oss. 

De schenkingen zijn fors gestegen door de ontvangen tegemoetkomingen van overheidswege om de gevolgen van 
de pandemie op te vangen. Daarnaast zijn er vele initiatieven genomen voor het verkrijgen van steun voor incidentele 
uitgaven (denk aan het terras, extra activiteiten voor een geringer aantal bezoekers op gepaste afstand, maatregelen 
pandemie zoals desinfectiematerialen, stickers/instructie, hygiëne). Onderdeel van de schenkingen is de vaste jaarlijkse 
schenking door het bestuur aan de Stichting € 10.200 (vorig jaar € 10.500).

Het operationeel verlies van de Stichting over 2020 bedraagt € 40.724 (2019: verlies van € 28.290). In dit verlies is niet 
opgenomen de bijzondere bate voor de vrijval van het egalisatiefonds inventarisbijdragen. Dit egalisatiefonds is gevormd 
uit de ontvangen gelden van derden ter fi nanciering van de investeringen in inventaris na de renovatie en worden ten 
gunste van het resultaat geboekt, conform de toepaste afschrijvingsmaatstaven op deze inventaris.

Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt eind 2020: € 122.648 (eind 2019 € 95.256). Het verlies over 2020 is ten 
laste genomen van de risicoreserve, maar volledig gecompenseerd door de ontvangen bijdragen van de Gemeente Oss 
voor de Aandacht-exploitaties Wijk- en Dorpscentra over de jaren 2018 en 2019 (resp. € 9.400 en € 28.290).
De risicoreserve bedraagt € 96.765 en wordt aangewend, indien nodig, om de risico’s en fl uctuaties in de exploitatie op 
te vangen, als ook vervangingsinvesteringen in inventaris in de toekomst mogelijk te maken. 
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muzikaal diner in samenwerking met de harmonie, de Megense Kwis, Repair-café met 
speciale koffiehoek en diverse voorstellingen/bijeenkomsten. Meer informatie met impressies 
van alle activiteiten zijn te vinden in het Sociaal Jaarverslag 2020 van de Stichting dat geen 
onderdeel uitmaakt van deze jaarrekening. 
 
Resultaten en vermogenspositie 2020 
 
Het behaalde resultaat van de Stichting over 2020 is een verlies van € 10.298 (2019: winst  
€ 2.110). De belangrijkste oorzaak voor de afname van het resultaat is het wegvallen van 
een groot deel van de omzet uit verhuur en horeca, vanwege gedwongen sluiting van het 
gemeenschapshuis door de COVID-19 pandemie en mede daardoor een forse afname van 
het aantal georganiseerde activiteiten.  
 
De omzetdaling in de horeca is deels gecompenseerd met de extra omzet gegenereerd 
vanuit de openstelling van het terras gedurende de maanden juni tot en met september. 
Overigens heeft deze extra omzet wel bijgedragen in compensatie van een deel van de 
vaste kosten, maar is de bijdrage aan de exploitatie beperkt, gezien de hogere 
personeelskosten noodzakelijk voor de bediening op het terras. 
 
Onderstaand een overzicht van de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren. De 
prognose voor de omzet 2021 is onzeker, daar het onmogelijk is het verloop van de COVID-
19 pandemie te voorspellen. 
 

 
 
De horeca-omzet is met bijna 60% gedaald (∆ € 97.000) en in het vierde kwartaal daalde de 
omzet zelfs met meer dan 90%. Ook de ontvangen huren zijn fors gedaald over geheel 2020 
met 46% (∆ € 24.300) en in het 4e kwartaal met 63% (∆ € 9.900). De huren aan de vaste 
gebruikers zijn deels kwijtgescholden vanwege de sluiting van het gemeenschapshuis. 
 
De ontvangen subsidies over 2020 zijn gelijk gebleven aangezien dit de vaste subsidies 
betreft vanuit de Gemeente Oss.  
 
De schenkingen zijn fors gestegen door de ontvangen tegemoetkomingen van 
overheidswege om de gevolgen van de pandemie op te vangen. Daarnaast zijn er vele 
initiatieven genomen voor het verkrijgen van steun voor incidentele uitgaven (denk aan het 
terras, extra activiteiten voor een geringer aantal bezoekers op gepaste afstand, 
maatregelen pandemie zoals desinfectiematerialen, stickers/instructie, hygiëne). Onderdeel 
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van de schenkingen is de vaste jaarlijkse schenking door het bestuur aan de Stichting € 
10.200 (vorig jaar € 10.500). 
 
De resultaten over de afgelopen 10 jaar zijn samengevat in onderstaand overzicht. 
 

 
 
Het operationeel verlies van de Stichting over 2020 bedraagt € 40.724 (2019: verlies van 
€ 28.290). In dit verlies is niet opgenomen de bijzondere bate voor de vrijval 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 worden ten 
gunste van het resultaat geboekt, conform de toepaste afschrijvingsmaatstaven op deze 
inventaris. 
 
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt eind 2020: € 122.648 (eind 2019 € 95.256). 
Het verlies over 2020 is ten laste genomen van de risicoreserve, maar volledig 
gecompenseerd door de ontvangen bijdragen van de Gemeente Oss voor de Aandacht-
exploitaties Wijk- en Dorpscentra over de jaren 2018 en 2019 (resp. € 9.400 en € 28.290). 
De risicoreserve bedraagt € 96.765 en wordt aangewend, indien nodig, om de risico’s en 
fluctuaties in de exploitatie op te vangen, als ook vervangingsinvesteringen in inventaris in de 
toekomst mogelijk te maken.  
  
De Stichting is met ingang van 1 januari 2015 gestart met het vormen van een voorziening 
groot onderhoud op basis van een onderhoudsplan. De jaarlijkse dotatie aan de 
voorziening is na 5 jaar bijgesteld op basis van het huidige gebruik van de faciliteiten en de 
inschatting van de daarbij behorende kosten. In 2020 is een bedrag van € 6.000 (2019:  
€ 12.000) toegevoegd aan de voorziening en hebben er geen uitgaven plaatsgevonden voor 
groot onderhoud. De voorziening bedraagt per 31 december 2020: € 54.230. 
 
Ontwikkelingen 2021 
Naast de onzekerheid over de ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie en de invloed 
hierop op de activiteiten van de Stichting is de focus, net als in 2020, gericht op hetgeen wat 
wel mogelijk is. De Stichting wil zo snel mogelijk al haar activiteiten voor de gemeenschap in 
Megen opnieuw opstarten en alle sociale initiatieven die zijn genomen verder uitbouwen.  
 
Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met alle vaste gebruikers, de 
verenigingen en ondernemingen, waaronder de plaatselijke horeca. Wat betreft de leegstand 

Onderstaand een overzicht van de resultaten 
over de afgelopen 10 jaar.



De Stichting is met ingang van 1 januari 2015 gestart met het vormen van een voorziening groot onderhoud op basis 
van een onderhoudsplan. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening is na 5 jaar bijgesteld op basis van het huidige gebruik 
van de faciliteiten en de inschatting van de daarbij behorende kosten. In 2020 is een bedrag van € 6.000 (2019: 
€ 12.000) toegevoegd aan de voorziening en hebben er geen uitgaven plaatsgevonden voor groot onderhoud. 
De voorziening bedraagt per 31 december 2020: € 54.230.

Ontwikkelingen 2021
Naast de onzekerheid over de ontwikkelingen van COVID-19 en de invloed hierop op de activiteiten van de Stichting is 
de focus, net als in 2020, gericht op hetgeen wat wel mogelijk is. De Stichting wil zo snel mogelijk al haar activiteiten voor 
de gemeenschap in Megen opnieuw opstarten en alle sociale initiatieven die zijn genomen verder 
uitbouwen. 

Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met alle vaste gebruikers, de verenigingen en ondernemingen, 
waaronder de plaatselijke horeca. Wat betreft de leegstand zijn er concrete vooruitzichten dat alle leegstaande ruimtes 
medio 2021 vast zijn verhuurd aan lokale zorginstellingen (huisartspraktijk Megen en Brabant Zorg). 

Ten aanzien van het subsidiebeleid kan gemeld worden dat de vaste subsidie van de Gemeente Oss is vastgesteld tot 
en met 2021. Er is geen reden om aan te nemen dat deze subsidie daarna zal wijzigen. De Gemeente Oss onderkent 
het belang van het gemeenschapshuis Acropolis voor de leefbaarheid in de kernen van de Gemeente en prijst de goede 
samenwerking met de lokale horeca. 

De verwachting is wel dat de Gemeente Oss de Aandachtexploitaties Wijk- en Dorpscentra anders gaat benaderen en 
aanvullende voorwaarden stelt aan het al dan niet (deels) compenseren van exploitatieverliezen. Door de Gemeente Oss 
wordt meer nadruk gelegd op sociale activiteiten voor kwetsbare doelgroepen en de bijdragen die de wijk- en dorpscentra 
hieraan leveren.

De begroting voor 2021 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 21 november 2020. De verwachte omzet 
bedraagt € 206.000 met een verlies van € 22.000, waarbij rekening is gehouden met zeer beperkte activiteiten in het 
1e kwartaal 2021 vanwege de pandemie en herstel van deze activiteiten pas in 4e kwartaal 2021 naar een redelijk 
niveau. 

De continuïteit van de Stichting komt niet in gevaar ondanks het gerealiseerde verlies over 2020 en het verwachte verlies 
over 2021. De extra huurinkomsten en herstel van alle activiteiten terug naar het niveau van 2019 moeten ervoor zorgen 
dat er voor de langere termijn een solide basis ligt voor een positieve exploitatie, zodat de Stichting over voldoende 
financiële middelen beschikt om noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de toekomst te kunnen betalen.

De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor het mogelijk is om bedragen belastingvrij aan de Stichting te schenken. 
De Belastingdienst ziet toe dat alle ANBI-instellingen hun balans met exploitatieoverzicht openbaar maken op een voor 
iedereen toegankelijke website. 
De publicatiecijfers van de Stichting zijn te vinden op de website www.acropolis-megen.nl onder ANBI-instelling.
De Stichting doet verslag van haar activiteiten in een speciaal daarvoor samengesteld sociaal jaarverslag. Voor 2020 
staat dit jaarverslag in het teken van wat het gemeenschapshuis nog wel heeft kunnen organiseren in de lastige 
COVID-19 periode en wordt verstrekt aan de leden van de Raad van Aangeslotenen, de Gemeente Oss en iedereen die 
ontvangst van dit jaarverslag op prijs stelt.

Het bestuur van de Stichting kijkt terug op een lastig jaar met name voor alle verenigingen en haar personeel, maar ziet 
volop perspectieven richting toekomst voor invulling van haar sociale taken gecombineerd met een gezonde exploitatie.

Namens het bestuur van de Stichting, 
Gijs Boor, voorzitter

Onderstaand een overzicht van de resultaten 
over de afgelopen 10 jaar.



Ook in het uitdagende jaar 2020 heeft  Acropolis zoveel mogelijk georganiseerd en gefaciliteerd om de 
lee� aarheid in Megen op een gezond peil te houden.

Sociaal Maatschappelijke acti viteiten

Vergadering / Informatiebijeenkomst Cultuur / activiteit binnen Cultuur / activiteit voor kinderen

Activiteitencommissies
Lokale verenigingen
Heemkundekring
Dorpsraad 
Keiennieuws
Kindlandschap De Eiber
De Maasmeanders
Waterschap / Meanderende Maas
TBL
Talenten Campus
TIBO

Nieuwjaarsreceptie
Mègese kwis + uitslagavond
Christel de Laat
Reisverhalen
Muzikaal diner Harmonie 
Benefietavond Beds are burning
Klassiek concert VIJF!
Singeltjesavond
Top voor Nop kledingbeurs
Formule 1 in Plein1
Paul Verschuur 1,5 meter sessie

Carnaval 
• Jeugdbelangen
• Basisschool MHM
• Kinderkeiendonk Optochtbal
• Snotneuzenbal
Musical Klim‐op
Eindfeest Klim‐op
Open Monumentendagen (gratis draaimolen)
Hellup een feessie (voorstelling)

Ontmoeting / Repetitie (periodiek) Cultuur / activiteit terras 

Repair café
Breicafé
Bridge
Schaakclub 
Kookworkshop Vegetarische zuster 
Kookclub
Harmonie 
Bands & Barokorkest

Berry met mobiele platenspeler
Muziekbingo
Open Podium
Buitenbios
Open Monumentendagen (gebakkraam)

In Megen: Kerst Zet Megen in het Licht



Nawoord
Bij het verschijnen van dit jaarverslag volgen de versoepelingen elkaar in hoog tempo op, wat fi jn!
We hopen zo dat 2021 weer een bruisend Acropolis-(half)jaar mag zijn. 

En van de andere kant, we weten nu ook, dat we er samen in Megen al� jd weer iets moois van 
weten te maken. Wat er ook gebeurt!
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Bedrijfsleider Femke neemt op de foto even de honneurs waar voor bestuurslid Jochem Kox.
V.l.n.r: Femke Nijboer, Ad van Orsouw, Nancy Krijnen, Johnny Kocken, Erin Quint, Gijs Boor

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

Sociaal 
Jaarverslag

2020

Meer dan we dachten…..

WELKOM OP ONS TERRAS


