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Zoveel nieuw elan hee�  veel nieuwe energie gebracht, in Acropolis en in 
heel Megen. Toch was het blijkbaar nog niet genoeg. Overal lijken we op 
zoek te zijn naar nog meer vers bloed, in de zorg, de horeca en bij 
Acropolis zelf. We vullen het team in 2022 graag weer aan met een 
beheerder en het bestuur zal nieuwe leden van harte welkom heten. Van 
een nieuwe huurder weten we zeker dat hun komst niet ongemerkt zal 
blijven. Het zal Megen niet ontgaan zijn dat de huisartsen hun intrek gaan 
nemen in ons bijzondere pand. Wij zien ernaar uit, net als naar al dat 
andere moois dat het nieuwe jaar ons vast gaat brengen. Niet in het minst 
verheugen we ons op de komst van vele Megenaren naar hun 
verenigingen, naar feesten en de vele ac� viteiten.  

Het Acropolis Bestuur

15

V.l.n.r: Joyce Hendrix, Joost Thissen, Femke Nijboer, 
Annemarie van Orsouw en Wilma van Bakel

V.l.n.r: Johnny Kocken, Ad van Orsouw, Erin Quint, 
Gijs Boor en Carin Witsiers
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Gijs Boor / Voorzitt er sinds 2020

Acropolis, 
bijzonder veelzijdig!

Terugblik 2021 – Nieuw elan
Na het enerverende jaar 2020 volgde er nog een jaar met veel onzekerheden en 
veranderingen. We zijn het jaar begonnen en geëindigd met een lockdown en hebben 
zo’n beetje alles daartussenin gehad. We kregen deels een nieuw team, nieuwe 
huurders en in de horeca in Megen veranderde ook het een en ander. 

Gelukkig hebben we in de zomerperiode kunnen genieten van het terras en waren er 
in de maanden september en oktober veel acti viteiten. Tegen het einde van het jaar 
verschoven de acti viteiten van de avond naar de dag en deels naar buiten. 
We hebben met het nieuwe elan leuke dingen mogelijk gemaakt. Als mooi voorbeeld 
Kerst op de Keien. Nadat twee dagen van tevoren de coronamaatregelen wederom 
veranderden, hebben we in een gewijzigde vorm een buitenevent kunnen 
organiseren, samen met de horeca in Megen. 

Het is fi jn om te zien dat wanneer er veel omstandigheden wijzigen we in Acropolis 
veerkrachti g zijn. Of het nou wijzigingen zijn in het bestuur, het team, nieuwe 
huurders, verbouwingen of coronamaatregelen, zolang we ons blijven aanpassen aan 
de situati e zullen er mooie initi ati even blijven ontstaan. Wij kunnen dan samen met 
de verenigingen, vrijwilligers en alle andere betrokkenen op een mooie manier 
invulling geven aan de behoeft e van Megen.  

Gijs Boor



Nieuwe huurder: BrabantZorg
Na een periode van aardig wat leegstand mag Acropolis een aantal nieuwe huurders 
verwelkomen. Gezien de sociaalmaatschappelijke functi e die het gemeenschapshuis 
heeft , is het extra fi jn dat dit vooral een aantal organisati es betreft  die hier mooi bij 
aansluiten. Per 1 juni 2021 is BrabantZorg de nieuwe huurder van de ruimte 
rechtsvoor op het plein, het trapje op. Ingrid van Nuland, verzorgende IG / 
cliënt contactpersoon, en wijkverpleegkundige Marcella Burgers vertellen over de 
verhuizing van de Maashorst naar Acropolis.

‘De ruimte daar werd echt te klein en een probleem was dat men dacht dat we op 
afroep beschikbaar waren,’ zegt Ingrid, die al zes jaar in Megen werkzaam is. ‘Dat 
kwam omdat we daar onder één dak zaten met cliënten en dan verwachten mensen 
dat we intramurale zorg bieden.’ BrabantZorg heeft  als gezondheidsorganisati e wel 
ruim ti en verzorgingshuizen, maar in Megen gaat het om (extramurale) wijkzorg. Het 
nieuwe kantoor heeft  veel mogelijkheden zoals een aparte ruimte voor overleg. 
‘Een extra voordeel is natuurlijk dat de huisarts hier straks ook naartoe komt, dat is 
ideaal voor de samenwerking.’
Marcella is sinds begin 2022 onderdeel van het team van zo’n vijft ien personen dat 
het gebied van Lithoijen tot Herpen bedient. Ongeveer de helft  doet dit vanuit 
Acropolis en de andere helft  vanuit Herpen. Zij is de enige die regelmati g op kantoor 
zit, de rest is vooral op pad naar cliënten. Ook haar bevalt het prima vertelt ze: 
‘We zitt en hier mooi, met een leuk team. En Megen heeft  een ander soort cliënten.’ 
Daar zijn de dames het over eens. Ze weten dat het een stadje is, maar vinden dat het 
dorpse ervan afstraalt. ‘Het sfeertje is anders, gemoedelijk,’ geven ze beiden aan.
Voor de samenwerking met Acropolis hebben ze eigenlijk geen wensen. Dat contact 
verloopt goed en en waar het kan, komen ze elkaar graag tegemoet. ‘We hebben het 
dus echt naar ons zin,’ vat Ingrid het samen. Marcella noemt nieuwe collega’s nog als 
wens voor de toekomst. ‘De vraag naar zorg neemt toe, onder andere doordat 
mensen langer thuis blijven wonen.’ Ze breiden het team graag uit met verzorgenden 
(IG) en een wijkverpleegkundige. Misschien kennen lezers van dit jaarverslag iemand 
met hart voor de ouderen in Megen? 
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Nieuwe huurder: BrabantZorg Nieuwe huurder: ONS welzijn
Door een herindeling van hun werkgebied mocht Acropolis in het najaar van 2021 
ONS welzijn als huurder verwelkomen. Op de site lezen we dat deze maatschappelijke 
dienstverlener hulp biedt aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die 
zijzelf (even) niet alleen kunnen oplossen, op het gebied van wonen, meedoen, 
financiën, zorg, opgroeien en ontwikkelen. Natuurlijk laten we liever opbouwwerker 
Lotje Berkers zelf vertellen wat zij en haar collega Loes van Eldijk voor Megenaren 
kunnen betekenen.

‘ONS welzijn is een welzijnsorganisatie met een breed hulpverleningsaanbod, vooral 
in het preventieve kader,’ licht Lotje toe. Ze werken vanuit wijkteams en het 
multidisciplinaire team waar zij deel van uitmaakt, richt zich op de dorpen aan de 
noordkant van Oss, van Lith tot Haren, plus Geffen. ‘Loes en ik zijn opbouwwerkers en 
wij kijken vooral wie we het beste in kunnen schakelen,’ vertelt ze verder. De dames 
zijn hiermee het gezicht van ONS welzijn en leggen de verbinding met andere 
organisaties of specialisten in hun team. ‘Dat gaat van psychosociaal, jeugd, ouderen 
tot aan de inzet van vrijwilligers.’ Daarnaast ondersteunen ze groepen bij het 
organiseren van activiteiten of het verbeteren van de algemene leefbaarheid in een dorp. 
Na de reorganisatie krijgen de dorpen met dit eigen wijkteam meer aandacht en de 
dames proberen echt onderdeel te worden van de lokale gemeenschap, om te kijken 
wat er zoal speelt. ‘Het jongerenwerk en het opbouwwerk zijn vooral preventief,’ 
zegt Lotje. ‘Zo kijken we graag wat we samen kunnen doen om de wereld een stukje 
mooier te maken.’ 
Ze geeft aan het hier ontzettend leuk te vinden. ‘Ik ben zelf opgegroeid in een dorp en 
hou van zo’n gemeenschap.’ Wanneer ze Megen in een woord mag omschrijven klinkt 
er: ‘Eigenwijs.’ Wat ze wel wil nuanceren naar: ‘Gezond eigenwijs.’ Verder vindt ze het 
stadje uniek, met de oude gebouwen en het zicht op de Maas, maar zeker ook met 
wat er allemaal georganiseerd wordt. Soms ziet ze nog wel uitdaging in het 
accepteren van nieuwe mensen, van buiten Megen, vooral in bepaalde 
leeftijdsgroepen. ‘De inloop kan ook beter, maar dat heeft altijd tijd nodig.’ 
Hopelijk weten steeds meer mensen ONS welzijn te vinden. Dat kan op dinsdag bij 
het samen met de Dorpsraad, Mooiland en Acropolis georganiseerde Megens 
middagmaaltje (11.30 - 13.00), of op het inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.
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Het was een bijzonder jaar voor de horeca in Megen, alle eetgelegenheden 
wisselden van eigenaar.

Na vijf jaar bij De Poort werken en vervolgens vijf jaar zelf aan het roer te hebben 
gestaan, zijn Robbert Megens en Erik Wolf sinds april 2021 de trotse eigenaren van 
restaurant TITUS. Nu ze onder een eigen naam hun eigen ding kunnen doen, willen 
ze een avond uit creëren zoals zij die graag zelf beleven. Dit betekent rusti g en ruim 
zitt en, verrassend tafelen met meerdere gangen en een pretti  ge, anders dan anders 
wijn-spijs-combinati e. Erik vertelt hoe hun rolverdeling langzaam zo gegroeid is, hij 
als gastheer meer aan de voorkant en Robbert bijgestaan door Bas als de creati eve 
geesten van de gerechten.

‘Zeker denk ik regelmati g wanneer ik de menukaart zie, hoe dan?’, vertelt Erik en hij 
noemt een saus van kropsla als voorbeeld. ‘Maar het klopt elke keer weer, de 
combinati e van smaken op het bord maken bij ons het gerecht.’ De heren willen zich 
steeds specifi eker richten op waar ze goed in zijn en ondertussen voor een brede 
groep aantrekkelijk blijven. De ambiti e is om een vermelding te krijgen in een van 
de gidsen, zoals de Lekker Top-500. ‘Ik durf wel te stellen dat we in ons eerste jaar al 
aardig op de goede weg zijn,’ zegt hij met een veelzeggende glimlach.
De afgelopen jaren waren natuurlijk ook een rare ti jd, met weinig grote parti jen bij 
Acropolis en daarmee richtt e die samenwerking zich vooral op kleine catering. 
‘Nu het weer aantrekt, moeten we samen goed kijken hoe we het interessant kunnen 
houden en elkaar in eigen kracht kunnen aanvullen,’ geeft  Erik aan. ‘Wat van onze 
kaart kunnen we daar makkelijk implementeren?’ Zo vertelt hij dat, met Robbert die 
alles zelf wil maken en zich blijft  doorontwikkelen, een component van een gerecht 
soms wel vijft ien handelingen vraagt.
‘Ik ben elke dag zo trots op wat we hier doen en het is een zegen om hier te mogen 
werken,’ rondt Erik het gesprek af. ‘Al die ruimte en het terras, het bevalt ons echt 
fantasti sch!’ 

Nieuwe horeca: TITUS
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 ‘Mocht ik ooit ondernemer willen worden, dan is daar onderaan de Poort van Megen 
wel een heel mooi plekje.’ Deze gedachte hield Luuk Verhoeven lange ti jd voor zich, 
maar toen hij hoorde dat buurman Eddy Muller op zoek was naar een nieuwe 
ondernemer ging hij de stap om die eigen zaak te beginnen steeds serieuzer 
overwegen. Na rijp beraad met zijn vrouw Marloes, familie, vrienden, adviseurs, 
Eddy & Thea en niet in de laatste plaats met zichzelf hakte hij eind 2020 de knoop 
door. Op 1 mei 2021 kreeg hij de sleutel en nog geen drie weken later opende onder
de naam ‘De Poort van Megen’ het prachti g verbouwde restaurant zijn deuren.

De eerste periode was met corona natuurlijk een rollercoaster en het team dat elkaar 
grotendeels al kende, moest even wennen op deze locati e en aan dit concept. 
‘Het was zeker een periode met ups & downs, veel rennen, maar ook heel leuk,’ 
vertelt Luuk met een grote lach op zijn gezicht. ‘We keken elkaar af en toe echt even 
aan van wat zijn we aan het doen en toch draaiden we meteen het eerste weekend 
eigenlijk al heel goed.’ Luuk is trots op die goede sfeer in zijn team en op de vele 
positi eve reacti es die ze van begin af aan krijgen. In de gasten ziet hij een mooie 
mix uit Megen, veel toeristen en steeds meer mensen uit Oss, Berghem en van over 
de Maas. 
‘Ik leer de gasten steeds beter kennen en ook de andere ondernemers in Megen,’ 
licht hij toe. ‘En de horeca vult elkaar mooi aan.’ Waar mogelijk verzorgt Luuk met zijn 
team de catering voor Acropolis. ‘Ik denk dat we elkaar in de toekomst nog meer op 
gaan zoeken, ook TITUS, alleen ligt de focus in deze fase eerst even op onszelf.’ 
Luuk kan nu al stellen dat het allemaal geslaagd is. ‘Ik had de verwachti ng dat het leuk 
ging worden, maar zo druk en zo leuk, dat is echt boven verwachti ng.’

Nieuwe horeca: De Poort van Megen

8



9

Nieuwe horeca: De Poort van Megen
Amper twee weken na de sleuteloverdracht ging op 15 oktober 2021 cafetaria 
De Nozems open aan het Broeder Everardusplein. Met een doorgebroken muur, alles 
fris geverfd en bij elkaar gescharreld zelf opgeknapt meubilair stapten Patrick Eekhof 
en Suzanne Harland in een groot avontuur. Het beiden verhuizen, voor het eerst 
samenwonen en Patrick die van baan wisselde, betekende alles bij elkaar een pitti  ge 
verandering. Inmiddels is het aarden aardig gelukt, met dank aan de vele fi jne 
contacten in Megen.

‘We waren samen op zoek naar een huis met ruimte en hadden helemaal geen 
horecaplannen,’ blikt Suzanne terug. Zij heeft  op allerlei plekken gewoond, onder 
andere in Texas, en is vooral op water georiënteerd. Patrick woonde in Oss. Vrij snel 
stuitt en ze op dit pand, in het authenti eke Megen, aan de Maas, én met 
horecabestemming. ‘De eerste keer gingen we kijken op mijn verjaardag en we waren 
meteen verkocht,’ vertelt ze verder. ‘Toen zijn we er toch serieus over na gaan 
denken, of het iets voor ons zou kunnen zijn.’ 
Wat enorm heeft  geholpen is dat Patrick een neef heeft  met horeca-ervaring, ook in 
een cafetaria. Met hem konden ze sparren over de aanpak en hij bracht ze in contact 
met leveranciers. ‘De eerste weken hebben we nog veel moeten ontdekken,’ geeft  
Patrick aan. ‘We gaven daarom ook een brie� e mee met de bestellingen, om uit te 
leggen dat het allemaal nieuw was voor ons.’ Die openheid werd gewaardeerd en als 
er ergens nog iets misgaat, lossen ze het alti jd op, vaak met iets extra’s. 
‘De vele positi eve reacti es die we krijgen, gaan ook over de onderlinge samenwerking 
binnen Megen,’ licht Suzanne toe. Zo hebben ze een lunch verzorgd voor zo’n veerti g 
vormelingen van de Franciscanen. ‘We zijn ook alti jd bereid om voor acti viteiten of 
feestjes iets buiten onze openingsti jden te doen, zoals voor Acropolis.’ Door daar van 
begin af aan samenwerking te zoeken, weten de overburen elkaar steeds vaker te vinden, 
zoals voor Koningsdag in 2022.
Ze pakken het stap voor stap aan, met nu eerst de opening van een ijssalon en een 
terras op de stoep. Hiervoor vinden ze veel spullen via de Help Elkaar app. ‘Zo leuk als 
Megenaren hun eigen spullen bij ons terugzien,’ vertelt Patrick. ‘Alles bij elkaar voelt 
het hier steeds meer als onze plek.’  

Nieuwe horeca: De Nozems
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Feestelijke opening  
vrijdagavond 20 uur 

Zaterdag en Zondag  11 - 17 uur 

Tevens monumentenweekend 
Gevangentoren open 

Br. Everardusplein 1 
5366 BE Megen 

www.acropolis-megen.nl 

presenteert: 

     
    

TUSSEN 13 PONTJES VAN 
WOUDRICHEM TOT WIJCHEN

ROUTES EN 
BELEVENISSEN  OVER 
EN LANGS DE MAAS

www.pontjesdagen.nl
w w w.facebook.com/Pontjesdagen

Van oever naar oever,
van verrassing naar verrassing ,
van terras naar terras.

ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 JULI
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Weggooien? Mooi niet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat doe je met 
 
 

een cd-speler die 
niet meer open wil? 

 
een broodrooster die 

het niet meer doet? 

 
een trui waar motten- 

Repair Café is 
 

gaatjes in zitten? 
 

 
 

samen kapotte spullen 
repareren, deskundig 
advies, ontmoeten en 
inspiratie opdoen 

 
Kosten?  
Een vrijwillige bijdrage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kom ook! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAAR? WANNEER? 

Locatie Acropolis elke 1e donderdag 

Adres  Broeder Everardusplein 1 van de maand 

Plaats  MEGEN  
 van 9:30u tot 11:30u 
 
KLEDING • MEUBELS • ELEKTRISCHE APPARATEN • SPEELGOED • FIETSEN • ETCETERA 

 
www.repaircafe.nl 

-ke 
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Na een intensieve zoektocht vond Acropolis in 2021 twee kanjers voor het team van 
vaste medewerkers: Joyce Hendrix als leidinggevend horecamedewerker en Joost 
Thissen voor beheer en klein onderhoud. Beiden hebben het prima naar hun zin, onder 
andere door de diversiteit van de werkzaamheden en niet in de laatste plaats door 
Megen en de Megenaren.

Na jarenlang ergens in de keuken te hebben gestaan, vindt Joyce het fijn eens aan de 
voorkant te werken. ‘Het is echt superleuk om met mensen bezig te zijn en volgens 
mij is dat gevoel wel wederzijds,’ vertelt ze met een grote lach. Waar Joyce op de 
advertentie op Facebook werd geattendeerd, kreeg Joost de tip van Paul Verschuur, 
een oude vriend uit zijn woonplaats Lith. ‘Ik had al veel horeca-ervaring,’ geeft hij aan. 
‘Het zalen klaarzetten, dus meer aan de achterkant werken, sprak mij vooral aan.’
Beiden waren al eens in Acropolis geweest, Joyce voor Koningsnacht en Joost voor 
een cd-presentatie van Paul. Megen was voor Joyce al wat bekender en ze is er 
inmiddels zelfs gaan wonen. ‘Wanneer ik mensen wat zoekend rond zie lopen, laat 
ik ze graag iets van het stadje en ons pand zien.’ Ze is heel trots op Megen en zet het 
graag op de kaart. ‘Megen is echt mijn happy place.’ Joost leert het ook steeds beter 
kennen. ‘Er heerst een andere mentaliteit, een saamhorigheid die je ook op eilanden 
treft.’ En ze noemen beiden natuurlijk de vele activiteiten, waardoor het zo’n leuk 
levendig stadje is.  
Wat verder opvalt, is hoe enthousiast ze zijn over het team. ‘We vullen elkaar echt 
aan en het bevalt me hier goed,’ zegt Joost. Helaas volgt er een maar. ‘Het zijn te 
weinig uren voor me, die 16 uur, dus ben ik er ander werk bij gaan zoeken, als 
veerman.’ Het werk blijkt niet te combineren en dus gaat Joost ons in 2022 weer 
verlaten. Joyce gaat hem zeker missen, maar mogelijk komt hij tijdens 
evenementen nog ondersteunen bij de horeca, zoals hij nu ook al doet. Beiden hopen 
dat het terras nog beter bezocht wordt. ‘Iedereen die vraagt wanneer het opengaat, 
zien we natuurlijk graag regelmatig terug,’ ronden ze samen het gesprek af.  

Nieuwe medewerkers: Acropolis
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Jaarverslag 2021

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 2021 Stichting Dichterbij (bakkerij Antoon & Frans) en het Toeristisch 
Informatiecentrum Megen (TIM). 

Samenstelling en mutaties bestuur 2021
Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 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 in het gemeenschapshuis.
 
Gedurende 2021 zijn er 2 bestuursleden afgetreden 
en is er 1 bestuurslid toegetreden. 

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

 

Stichting Gemeenschapshuis Acropolis “Megen” 
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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 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 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 
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. 
  
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 in onderstaand schema weergegeven.  
 
 
 

 



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 dat het beheerdersteam vormt. Het beheerdersteam 
bestond in 2021 uit 4 personen met een vast dienstverband. 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
Gedurende 2021 zijn door overheidsmaatregelen veel activiteiten 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 noodzakelijke uitgaven te doen en anderzijds een beroep te doen op de 
steunmaatregelen die vanuit de overheid en andere instanties in het leven zijn geroepen (denk aan TVL, NOW en 
compensatiebijdragen van de gemeente).

Activiteiten 
Het jaar 2021 heeft opnieuw in het teken gestaan van de pandemie. Er is getracht zoveel mogelijk activiteiten te 
organiseren binnen de mogelijkheden van de fase waarin de pandemie zich bevond. Hierbij is steeds de belangrijkste 
afweging geweest om de gezondheid van het personeel, de bezoekers/gebruikers en de verenigingen niet in gevaar 
te brengen. 

Dit betekende in de praktijk dat er een zeer beperkt aantal grote evenementen heeeft plaatsgevonden, behalve in de 
maanden september en oktober waarin de overheidsmaatregelen dit wel mogelijk maakten. Wat wel is doorgegaan zijn 
een Open Podium op het terras met deelname van zowel lokale als regionale talenten, kunstvoorstelling Kunstvoer, 
Sunday Music, spelavonden voor kindercarnaval, de schoolmusical, een buitenbios in samenwerking met De Groene 
Engel, optredens Robin Borneman, Open Monumentendagen en kermisattractie voor de kinderen in samenwerking 
met het TIM, de Heerenzitting in samenwerking met CV De Keiendonkers, Sinterklaas en tot slot Kerst op de Keien met 
mooie lichtshow en kerstgroet. Deze activiteiten zijn veelal georganiseerd voor kleinere groepen met minder publiek en 
extra controle op toegang i.v.m. de pandemie. 

Gedurende het jaar zijn grotere ruimtes beschikbaar gesteld zonder extra kosten in rekening te brengen aan de huurders 
zodat onderling 1,5 meter afstand gehouden kon worden.
Mede op initiatief van Acropolis is een verenigingeninformatieboekje tot stand gekomen waarin de verenigingen in Megen 
zichzelf presenteren met de belangrijkste contactinformatie. 

De Stichting is zich bewust van haar sociale taken binnen de gemeenschap wat zich vertaalt in het organiseren van 
laagdrempelige activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn (denk aan samen lunchen, samen ontmoeten & koffie 
drinken, repair-café, kindervoorstellingen, samenwerking met verenigingen, breiclub, schaakclub inclusief cursussen voor 
kinderen).
Het bestuur neemt actief deel aan de vorming van het sociale beleid binnen het Sociale Domein van de Gemeente Oss 
en deelt haar inzichten met de gemeenschapshuizen en wijkraden in de Gemeente Oss.  



In 2021 is het buitenterras opnieuw opengesteld en heeft de Stichting een defi nitieve terrasvergunning aangevraagd bij 
de Gemeente Oss en ontvangen. De activiteiten op het terras waren zeer beperkt omdat het niet was toegestaan muziek 
te draaien, dan wel ander soort entertainment plaats te laten vinden. Ook was aan de lagere bezoekersaantallen duidelijk 
te merken dat veel mensen de wat drukkere plekken probeerden te vermijden, vanwege het verhoogde 
besmettingsgevaar door het Corona-virus.

Gedurende 2021 zijn er twee incidenten geweest met schade aan het gebouw die niet zijn gedekt door de verzekering of 
door de eigenaar/huurder van het pand. Het betreft hier een ruitschade aan de glas-in-lood ramen aan de voorzijde van 
het gebouw (vandalisme) en waterschade in de kelder door hoog water.

Zoals uit de jaarrekening blijkt is de continuïteit van de Stichting geen moment in gevaar geweest mede dankzij alle 
ontvangen steun vanuit overheid en gemeente. Daarnaast hebben bestuur en personeel constructief gewerkt aan het 
verbreden van de basis voor de inkomsten uit verhuur van haar faciliteiten, waardoor er voor de langere termijn een 
solide basis ligt voor exploitatie van het gemeenschapshuis.

De maandelijkse bestuursvergaderingen en wekelijkse bijeenkomsten van het (dagelijks) bestuur hebben in 2021 
grotendeels digitaal plaatsgevonden. Regelmatig is er contact geweest met alle vaste huurders, verenigingen, gemeente 
Oss, Stichting Mooiland, overige relaties en de Megense gemeenschap

Resultaten en vermogenspositie 2021
Het behaalde resultaat van de Stichting over 2021 is een winst van € 5.073 (2020: verlies € 10.298). De Stichting heeft 
de impact van de pandemie op de resultaten weten te beperken door gebruik te maken van alle steunmaatregelen 
beschikbaar gesteld door de overheid en de gemeente Oss. Daarnaast heeft de Stichting haar uitgaven zoveel mogelijk 
beperkt zonder de langere termijn uit het oog te verliezen. Er zijn extra investeringen gedaan in een nieuw 
kassasysteem, noodzakelijk voor de professionele exploitatie van het terras en door het wegvallen van de 
IT-ondersteuning door de leverancier. Ook is geïnvesteerd in nieuw terrasmeubilair zodat de look-and-feel aansluit bij de 
uitstraling van Acropolis. Op basis van deze professionaliseringsslag is een defi nitieve terrasvergunning aangevraagd en 
toegekend door de Gemeente Oss.  

Onderstaand een overzicht van de omzetontwikkeling over de afgelopen jaren. De prognose voor de omzet 2022 is 
onzeker, daar het onmogelijk is om het verloop van COVID-19 te voorspellen.

 

De horeca-omzet is in 2021 gestegen met 22% ten opzichte van 2020 (toename € 14.000), maar loopt nog fors achter op 
de omzet gerealiseerd voor de pandemie in 2019 (afname 50%). De ontvangen huren zijn toegenomen met 5%, ondanks 
de kwijtschelding van de huren aan de vaste verenigingen van december 2020 tot en met mei 2021 en dankzij extra 
huurinkomsten uit vaste verhuur aan nieuwe huurders en indexatie huren per 01-01-2021 (op basis van CPI-index 2,7%). 
De gederfde huurinkomsten vanwege de kwijtschelding van de huren bedraagt € 7.000.
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De gederfde huurinkomsten vanwege de kwijtschelding van de huren bedraagt € 7.000. 
 
De subsidies over 2021 zijn gelijk gebleven aangezien dit de vaste subsidies betreft vanuit de 
Gemeente Oss.  
 
De schenkingen zijn fors gestegen door de ontvangen tegemoetkomingen vanuit de overheid om 
de gevolgen van de pandemie op te vangen. Ook is er door de gemeente Oss over 2021 een 
compensatie verstrekt voor de geheel of gedeeltelijke sluiting van accommodaties van 
gemeenschapshuizen door de pandemie (ontvangen € 12.600 / vorig jaar € 2.500). Deze 
subsidie is ontvangen in 2022 en gebaseerd op de voorlopige exploitatie t/m 3e kwartaal 2021 
met inschatting voor geheel 2021. Voorwaarde voor deze compensatieregeling was dat het 
ontvangen bedrag volledig wordt verantwoord in exploitatie 2021. Onder de schenkingen vallen 
ook de vaste jaarlijkse schenking vanuit het bestuur aan de Stichting van € 9.600 (vorig jaar € 
10.200). 
 
De loonkostensubsidies ontvangen vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW) zijn niet opgenomen in de omzet maar verantwoord onder de 
personeelskosten. De Stichting heeft voor de periode januari -juni en november/december 2021 
een beroep gedaan op de NOW-regeling (totaal verwacht bedrag € 37.200; vorig jaar € 32.300). 
 
De resultaten over de afgelopen 10 jaar zijn samengevat in onderstaand overzicht. 
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Het operationeel verlies van de Stichting over 2021 bedraagt € 25.115 (2020: verlies van € 40.724). 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 2021 € 127.721 (eind 2020 € 122.648). De winst over 2021 is 
toegevoegd aan de risicoreserve. De huidige risicoreserve bedraagt € 101.838 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. 

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 deze voorziening is na 5 jaar bijgesteld op basis van het huidige 
gebruik van de faciliteiten en de inschatting van de daarbij behorende kosten. In 2021 is een bedrag van € 6.000 
toegevoegd aan de voorziening en is er een bedrag van € 867 uitgegeven voor schilderwerk in het gebouw. 
De voorziening bedraagt per 31 december 2021 € 59.363 (2020: € 54.230).
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Ontwikkelingen 2022 
Ondanks de onzekerheid over de ontwikkelingen van de COVID-19 pandemie en de invloed 
hierop op de activiteiten van de Stichting is de focus sterk gericht op hetgeen wat wel mogelijk is. 
De Stichting is voortvarend gestart met haar activiteiten vanaf het moment dat de beperkende 
maatregelen eind februari 2022 zijn opgeheven. Dit betreffen zowel activiteiten voor 
laagdrempelig ontmoeten als commerciële activiteiten. 
  
De verwachting is dat er vanaf 1 juni 2022 geen leegstand meer zal zijn voor de vast te verhuren 
ruimtes door de vestiging van de huisartsenpraktijk in Acropolis. Dit zal vanaf 2023 een positieve 
invloed hebben op de exploitatie aangezien in 2022 extra kosten gemaakt worden om de verhuur 
mogelijk te maken. Hierbij moet gedacht worden aan de afrekening van de makelaarskosten, 
overeengekomen huurvrije periode van 2 maanden en kosten van verbouwing van de bestaande 
ruimtes om deze geschikt te maken voor verenigings- en commerciële activiteiten van de 
Stichting.  
 
Ten aanzien van het subsidiebeleid kan gemeld worden dat de vaste subsidie van de Gemeente 
Oss is vastgesteld tot en met 2022. 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 en prijst de goede samenwerking met de lokale horeca en 
verenigingen. De concrete invulling van het aangepast beleid om in aanmerking te komen voor 
subsidies voor de Aandachtexploitaties Wijk- en Dorpscentra ontbreekt nog, maar duidelijk is wel 
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de bestaande ruimtes om deze geschikt te maken voor verenigings- en commerciële activiteiten van de Stichting. 

Ten aanzien van het subsidiebeleid kan gemeld worden dat de vaste subsidie van de Gemeente Oss is vastgesteld tot 
en met 2022. 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 en prijst de goede samenwerking met de 
lokale horeca en verenigingen. De concrete invulling van het aangepast beleid om in aanmerking te komen voor 
subsidies voor de Aandachtexploitaties Wijk- en Dorpscentra ontbreekt nog, maar duidelijk is wel dat de nadruk meer 
komt te liggen op de sociale bijdrage van de Stichting dan op de exploitatie op zichzelf.
 
De begroting voor 2022 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 19 januari 2022. 
De verwachte omzet bedraagt € 262.000 met een verlies van € 25.000 waarbij rekening is gehouden met zeer 
beperkte activiteiten in het 1e kwartaal 2022 vanwege de COVID-19 pandemie en herstel van deze activiteiten in 
4e kwartaal 2022. De continuïteit van de Stichting komt niet in gevaar. De extra huurinkomsten en herstel van alle 
activiteiten terug naar het niveau van 2019 zorgen ervoor dat 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. 
Wel ziet de Stichting een belangrijke opgave om het vrijwilligersbestuur op sterkte te houden. Een bestuurslid heeft 
aangegeven zijn taken in 2022 neer te leggen en aangezien in 2021 ook reeds twee bestuursleden afscheid hebben 
genomen ligt er prioriteit bij het huidige bestuur om voor goede vervanging te zorgen.

De Stichting heeft de ANBI-status, waardoor het mogelijk is om bedragen belastingvrij aan de Stichting te schenken. De 
Belastingdienst ziet er op 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.

Het bestuur van de Stichting kijkt wederom terug op een complex en enerverend jaar, maar de goede perspectieven 
geven de juiste energie om ervoor te zorgen dat vele mensen elkaar weer kunnen ontmoeten in het gemeenschapshuis 
in Megen.

Namens het bestuur van de Stichting, 
Gijs Boor, voorzitter



Zoveel nieuw elan hee�  veel nieuwe energie gebracht, in Acropolis en in 
heel Megen. Toch was het blijkbaar nog niet genoeg. Overal lijken we op 
zoek te zijn naar nog meer vers bloed, in de zorg, de horeca en bij 
Acropolis zelf. We vullen het team in 2022 graag weer aan met een 
beheerder en het bestuur zal nieuwe leden van harte welkom heten. Van 
een nieuwe huurder weten we zeker dat hun komst niet ongemerkt zal 
blijven. Het zal Megen niet ontgaan zijn dat de huisartsen hun intrek gaan 
nemen in ons bijzondere pand. Wij zien ernaar uit, net als naar al dat 
andere moois dat het nieuwe jaar ons vast gaat brengen. Niet in het minst 
verheugen we ons op de komst van vele Megenaren naar hun 
verenigingen, naar feesten en de vele ac� viteiten.  

Het Acropolis Bestuur
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