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Samenvatting 
 
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid (CCN-Z) biedt succesvol, laagdrempelig en mensgericht, creatieve 
dagactiviteiten aan personen van 18 jaar en ouder die niet aan het arbeidsproces deelnemen. 
CCN-Z onderscheidt zich vooral door hobby’s (tegen een jaarlijkse bijdrage), het hele jaar door op 
vaste tijden en dagen, aan te bieden, zodat er hechte groepen ontstaan waarbinnen de sociale 
contacten leiden tot een ‘vriendenkring’ waarvoor men naar het Centrum komt.  
 
Inrichting van de Organisatie: 
1. Bestuur: vaststellen beleid, voeren financieel beheer, aansturen beheerders, bemiddelen bij 
conflicten, eindverantwoordelijk. 

 Actueel: veel wisselingen geweest, nu omslag van operationeel naar bestuur op afstand. 
2. Beheerders: uitvoeren beleid, informeren bestuur, aansturen technisch beheerder en 
activiteitenbegeleider, ondersteunen en ontzorgen vrijwilligers, regelen dagelijkse gang van zaken. 

 Actueel: beheerder is geen wmo-coördinator of bedrijfsleider, verlies van 0,2 FTE 
3. Technisch beheerder en activiteitenbegeleider: begeleiden deelnemers. 

• Actueel activiteitenbegeleider per 10-12-'18 met pensioen, verlies van 0,7 FTE. 
4. Vrijwilligers 

 Actueel: van huidige CCN-Z vrijwilligers 47% ouder dan 70 jaar. Daarbij steeds lastiger 
vrijwilligers vinden en binden, discussie over betalen vrijwilligers voor specifieke taken, 
kwetsbare inwoners zijn vaak vrijwilliger. 

 
Inschrijvingen, deelnemers, bezoekers, kenmerken van de wijken Dukenburg en Lindenholt 
 
Inschrijvingen Creatief Centrum Nijmegen-Zuid per 15-10-2018 naar     
Bijdrage Geslacht Leeftijd 

Vol tarief 291  Man 67 (17,4 %)  jonger dan 60 jaar 79 (20,5 %) 

Met inkomenskorting 30 Vrouw 319 (82,6 %) 60 - 70 jaar 131 (33,9 %) 

Meedoen-regeling 12   70 jaar en ouder 176 (45,6 %) 

 
Op instellingsniveau zijn er geen officiële WMO-plaatsingen. Mensen komen, op eigen initiatief of 
onder stimulans van een begeleider, op persoonlijke titel bij CCN-Z. 
 
De best lopende hobby’s zijn Edelsmeden (92 deelnemers), Tekenen/schilderen (75 deelnemers) en 
Speksteen bewerken (52 deelnemers). Glas-in-lood toont een stijgende lijn. De interesse in Vilten 
gaat merkbaar achteruit. De achteruitgang in aanmeldingen Tekenen/schilderen heeft te maken met 
het vertrek van vrijwilligers waarvoor geen (tijdige) vervanging is gevonden.  
 
Bezoekers 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

16.819 14.944 17.450 16.724 16.500 16.500 16.500 16.500 

 
Streven is stijging van het aantal inschrijvingen uit Dukenburg en Lindenholt. Inwoners van deze 
wijken kunnen, gezien hun economische en sociale positie, vaak een beroep doen op de Meedoen-
regeling. Daarnaast wil CCN-Z de mogelijkheden van avondopenstelling voor personen vanaf 18 jaar 
uit deze wijken (die niet deelnemen aan het arbeidsproces en geen student zijn) onderzoeken. 
 
Belangrijkste aandachtspunten: 

 Aantrekken personeelsleden om het aanbieden van activiteiten te kunnen garanderen 
(wegvallen activiteitenbegeleider, problematisch werven van vrijwilligers).  

 Intensief werven van vrijwilligers voor activiteitenbegeleiding en bestuur. 
 Door de vele bestuurswisselingen zijn de contacten met (potentiële) partners verwaterd. Het 

bestuur heeft de intentie om de contacten te intensiveren op het moment dat het aantal 
operationele taken van bestuursleden verminderd is. Of zodra er minimaal 4 bestuursleden 
zijn.  
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Inleiding 
 
Al dertig jaar biedt Creatief Centrum Nijmegen-Zuid (CCN-Z) succesvol, laagdrempelig en 
mensgericht, creatieve dagactiviteiten aan personen van 18 jaar en ouder die niet aan het 
arbeidsproces deelnemen. Het uitgangspunt van dit beleidsplan is dus niet wat we kunnen bieden, 
maar hoe we dat nog een tijd vol willen gaan houden. 
 

 
Wie zijn onze deelnemers en wat willen ze? 
 
Hoe blijven we onze vrijwilligers en 
personeelsleden motiveren? 
 
Hoe kunnen we aan de wensen van de 
gemeente Nijmegen tegemoet komen? 
 
Waar liggen kansen in samenwerking? 

 
 
Tussen maart en oktober 2018 keken we, in 
wisselende samenstellingen en bijeenkomsten, 
wat de toegevoegde waarde van het Creatief 
Centrum Nijmegen-Zuid de komende drie tot vijf 
jaar moet zijn. De koers die we daartoe willen 
volgen, staat hieronder beschreven.  
 

 
 
Als kanttekening bij dit beleidsplan 2019-2021 geeft het bestuur aan, dat uitvoering van dit plan mede 
afhankelijk is van de omvang van het bestuur, personele bezetting, omvang van het vrijwilligerscorps 
en plannen van de gemeente Nijmegen met betrekking tot de hobbycentra.  
 
Het beleid is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 5 november 2018 
 

1. Statutaire doelstellingen 
 

1. Het ten behoeve van de hieronder genoemde personen voorzieningen tot stand brengen voor 

het beoefenen van activiteiten op technisch en creatief gebied zonder winstoogmerk:  

a. personen van achttien jaar en ouder, die niet aan het arbeidsproces deelnemen  

b. personen beneden de leeftijd van achttien jaar, die niet aan het arbeidsproces deelnemen, 

in bijzondere gevallen ter beoordeling van het bestuur van de stichting  

c. werkende in loondienst, tegen een nader vast te stellen vergoeding voor het gebruik van 

accommodatie, machines en gereedschappen, zulks ter beoordeling van het bestuur van 

de stichting.  

 

2. Het bieden van mogelijkheden tot het geven van cursussen op technisch en creatief gebied, 

door non-profit organisaties, werkzaam in Nijmegen en omstreken.  

 

3. Het bieden van ondersteuning op technisch en/of creatief gebied aan non-profit organisaties en 

instellingen, werkzaam in Nijmegen en omstreken 

  

(beleid) 
programma 
2019-2021 

deelnemers 

vrijwilligers 

personeel 

gemeente 
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De doelstellingen wil het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid (CCNZ) realiseren door: 
1. Opzetten van activiteiten, welke binnen het kader van de doelstelling vallen.  

2. Verzorgen van begeleiding van de, binnen het CCN-Z, te ontwikkelen activiteiten.  

3. Geven van een zo groot mogelijke bekendheid aan het doel van de stichting. 

4. Onderhouden van contacten met overheidsinstanties, instellingen, bedrijven en personen, 

welke voor het doel van de stichting nuttig of nodig zijn.  

5. In eigendom verwerven en beheren van machines, gereedschappen en andere inventaris. 

6. Alle overige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden. 

 

2. De organisatie 
 

2.1 Organisatiestructuur 

 

 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. In het bestuur hebben op 15-10-2018 zitting de secretaris (Pierre 
Habets) en een algemeen bestuurslid (Sandra Smeets). Het bestuur komt tenminste eenmaal per 
maand bij elkaar. Er lopen diverse acties om meer bestuursleden te werven.  
 
Het bestuur: 

 bepaalt het programma op basis van de klantvraag (= gemeente en deelnemers), 

 stelt het beleid vast,  

 voert het financieel beheer, 

 stuurt beheerders aan,  

 treedt op en/of bemiddelt bij conflicten tussen beheerders, vrijwilligers, technische beheerder 

of activiteitenbegeleider, 

 is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. 

In de afgelopen vijf jaar zijn er verschillende bestuurswisselingen geweest. Kenmerkend voor deze 
besturen was dat ze weinig tot geen verschil maakten tussen besturen en uitvoeren. Momenteel is 
een omslag gaande van een operationeel georiënteerd bestuur naar een meer toezichthoudend 
bestuur. Dit betekent een herbezinning op de positie van bestuursleden, werknemers en vrijwilligers 
(zoals herverdeling van taken en bevoegdheden). 
 
  

Bestuur 

 

Beheerders 

 

Technisch 
beheerder 

Activiteiten-
begeleider 

Vrijwilligers 
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Personeel (Beheerders, Technisch Beheerder en Activiteitenbegeleider) 
 
Beheerder 
Er zijn twee beheerders: een persoon gedetacheerd vanuit Wijkwerk (0,8 FTE) en een persoon vanuit 
UWV Werkbedrijf (1,0 FTE). De belangrijkste taken van de Beheerder zijn: 

 uitvoeren van het beleid,  

 informeren en adviseren van het bestuur, 

 aansturen van de technisch beheerder en de activiteitenbegeleidster, 

 ondersteunen en ontzorgen van de vrijwilligers en werven van nieuwe vrijwilligers, 

 regelen van de dagelijkse gang van zaken, 

 zorg dragen voor een prettige én veilige ‘werkomgeving.  

De Beheerders worden aangestuurd door het bestuur. Voor alle duidelijkheid: een Beheerder is geen 
WMO-coördinator of Bedrijfsleider. 
 
Technisch Beheerder en Activiteitenbegeleider 
De Technisch Beheerder (0,8 FTE) is in dienst bij de Stichting, de Activiteitenbegeleider (0,7 FTE) is 
gedetacheerd vanuit Wijkwerk. Hun voornaamste taak is deelnemers begeleiden bij hun technische 
en creatieve activiteiten. Beiden worden aangestuurd door Beheer. 
 
Vrijwilligers 
Aantal vrijwilligers bij CCN-Z: 49 (waarvan 3 oproepkrachten) 

 29 vrouwen en 20 mannen 

 6 personen jonger dan 50 jaar (12%) en 23 personen 70 jaar of ouder (47%) 
De vrijwilligers bieden diverse diensten aan zoals deelnemers begeleiden, activiteiten organiseren, 
barwerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, ondersteunen Repair Café. De begeleiding van 
vrijwilligers gebeurt op individuele basis, er is geen standaard protocol. 
 
Landelijke knelpunten m.b.t. het werven en behouden van vrijwilligers1: 

 Het wordt steeds lastiger vrijwilligers te vinden en te binden. 

 De vraag naar inzet van vrijwilligers neemt toe. 

 Grenzen tussen de werkzaamheden van vrijwilligers en beroepskrachten zijn minder duidelijk. 

Inherent hieraan ontstaat discussie over het ‘betalen’ van vrijwilligers voor specifieke taken 

en/of over het aanbieden van betaalde welzijns- en ondersteunende diensten. 

 Het huidige vrijwilligersbestand vergrijst. 

Voor vrijwilligerswerk in Nijmegen komt hier nog bij: 

 Meer dan de helft van de Nijmegenaren zet zich maatschappelijk in. Via vrijwilligerswerk, hulp 

en ondersteuning buiten eigen gezin, mantelzorg of werkzaamheden voor de buurt. 50+ers en 

vooral 65+ers zijn oververtegenwoordigd. Van de stadsdelen is Nijmegen-Midden het actiefst, 

gevolgd door Nijmegen-Oost, Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Nijmegen-Noord2. 

 Opvallend is dat ook inwoners die zelf kwetsbaar zijn, actief zijn voor buurt, een vereniging of 

naasten. Het gaat om inwoners op wie één of meer van de volgende kenmerken van 

toepassing is: zich niet gezond voelen, niet voor zichzelf kunnen zorgen, te weinig contacten 

hebben, een slechte financiële situatie, het krijgen van mantelzorg of het krijgen van een 

andere vorm van hulp. Inwoners op wie één of twee van deze kenmerken van toepassing zijn, 

zijn ongeveer even actief (56% tot 54%) als inwoners zonder de genoemde kwetsbaarheden 

(55%)3. 

                                                      
1
 Bron: Zorg voor beter.nl 

2
 Bron: Nijmegenaren en maatschappelijke inzet, augustus 2016 Onderzoek en Statistiek 

3
 Bron Stads- en wijkmonitor 2018 
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Aandachtspunten m.b.t. de organisatiestructuur 
Om de organisatiestructuur op orde te krijgen c.q. te houden moet rekening worden gehouden met:  
 

1. Herbezinning op positie en taken van bestuursleden, werknemers en vrijwilligers om de 

scheiding tussen beleid/bestuur en uitvoering te kunnen blijven garanderen. 

 

2. Aantrekken nieuwe personeelsleden. Enerzijds voor het opvangen van het wegvallen 0,2 FTE 

bij Beheer 1-12-2018 en anderzijds voor het opvangen van 0,7 FTE die verdwijnt door 

pensionering van de activiteitenbegeleider op 11 dec 2018. 

 

3. Het heeft de voorkeur personeelsleden te werven die, op een of andere manier een afstand 

hebben tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld via UWV Werkbedrijf) en/of die via regelingen 

inkomen van de gemeente Nijmegen krijgen bijvoorbeeld via een bijstandsuitkering. 

 

4. Intensief werven van vrijwilligers en bestuursleden rekening houdend met 1. dat het steeds 

moeilijker wordt om vrijwilligers te werven die zich op regelmatige basis (minimaal 1 dagdeel 

per week) willen inzetten. 2. vrijwilligers moeten zich kunnen vinden in de doelstellingen van 

de Stichting. 

 

5. Uitbesteden van financiële zaken aan All Finance om afwezigheid/overbelasting van de 

penningmeester op te vangen/ te voorkomen en continuïteit van de financiële huishouding te 

waarborgen. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor het financiële beheer.  

 

2.2 AVG 

 
In het eerste kwartaal 2019 zullen alle vrijwilligerscontracten en inschrijfformulieren een verwijzing 
bevatten naar de wijze waarop CCN-Z persoonsgegevens verwerkt. 
 

2.3 Externe partners 

 
Hobbycentra Nijmegen (HCN, Hobbycentrum Nijmegen Oost, Hobbycentrum Nonnendaal) 
Waar mogelijk zoekt CCN-Z samenwerking met de andere hobbycentra in Nijmegen. Om van elkaars 
reilen en zeilen op de hoogte te blijven is er ca. drie keer per jaar een gemeenschappelijk 
bestuursoverleg en is de intentie om ca vijf keer per jaar een coördinatorenoverleg te organiseren.  
 
Wijkwerk  
Via Wijkwerk zijn er twee medewerkers gedetacheerd bij het Creatief Centrum. 
 
Gemeente Nijmegen 
CCN-Z biedt de gemeente Nijmegen een sociale voorziening waar door middel van creatieve 
activiteiten de interesse van burgers voor elkaar wordt gestimuleerd. Het creatieve aspect is daarbij 
ondergeschikt aan het sociale aspect. Op deze manier draagt de stichting bij aan ‘Nijmegen de 
sociale stad’. In ruil verstrekt de gemeente subsidie.  
 
Repair Café 
CCN-Z stelt 10 keer per jaar ruimte en vrijwilligers beschikbaar aan het landelijke Repair Café. 
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Aandachtspunten m.b.t. externe partners 
Door de vele bestuurswisselingen zijn de contacten met (potentiële) partners verwaterd. Het bestuur 
heeft de intentie om de contacten te intensiveren op het moment dat het aantal operationele taken 
van bestuursleden verminderd is. Of zodra er minimaal 4 bestuursleden zijn.  
Het gaat om contacten met onder meer het Sociaal Wijkteam Dukenburg, het Sociaal Wijkteam 
Lindenholt, STIP Dukenberg, STIP Lindenholt, Sterker Sociaal Werk en Bindtkracht 10.  
Ook wordt gekeken hoe samenwerking met Wijkatelier Lindenholt, Wijkcentrum Kampenaar en stAAD 
kan leiden tot voordeel van alle betrokken organisaties.  
 

2.3 Onderscheidend vermogen  

 
CCN-Z onderscheidt zich van de andere gesubsidieerde creatieve centra (HCN, Hobbycentrum 
Nijmegen Oost en Hobbycentrum Nonnendaal) door:  

1. Hobby’s op vaste tijden en dagen aanbieden waardoor er hechte groepen ontstaan 

waarbinnen de sociale contacten leiden tot een ‘vriendenkring’ waarvoor men naar het 

Centrum komt.  

2. Hobby’s aan te bieden voor een tarief passend bij de financiële situatie van de huishoudens 

binnen de wijk waarin het centrum gevestigd is. (Het gemiddelde inkomen in de wijk 

Dukenburg is € 20.200 en in Lindenholt € 21.400. Bron: Wijkmonitor 2018.) 

3. Het aanbieden van activiteiten in de vorm van vrijwilligerswerk om personen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden actief om mee te doen in de maatschappij. 

 
CCN-Z onderscheidt zich van Wijkatelier Lindenholt, Wijkcentrum Kampenaar en stAAD door:  

1. Het aanbieden van creatieve activiteiten gedurende het hele jaar. Deelnemers betalen een 

jaarbijdrage en niet voor x-keer een activiteit volgen. 

2. Activiteiten te laten plaatsvinden in kleine groepen zodat er veel persoonlijke aandacht is. 

3. Een sfeer en omgeving te creëren waarbinnen veel ruimte is voor sociale interactie. 

 

2.4 Communicatie 

 
De stichting zet structureel verschillende communicatiemiddelen in naar haar bestuur, personeel, 
vrijwilligers, deelnemers en collega hobbycentra. 
 

 
                             middel 
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Bestuur x x x x  x x   x x 

Personeel   x  x x x  x x x 

Vrijwilligers x  x    x  x x x 

Gemeente Nijmegen  x       x x x 

Hobbycentra Nijmegen    x x    x x x 

Overig geïnteresseerden         x x x 
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3. Waar staan we nu en waar willen we naar toe? 
 

3.1 Algemeen 

Creatief Centrum Nijmegen-Zuid is 5 dagen per week geopend tussen 09.00 en 16.00 uur en biedt 
een uitgebreid aanbod aan creatieve dagactiviteiten. Op dinsdag- en woensdagavond is het Centrum 
ook ’s avonds open. Naast het doorlopende jaarprogramma zijn er de kortlopende cursussen 
‘Omgaan met de iPad’ en ‘Werken met Windows 10’.  
 
Als PR-instrument bieden we workshops zoals ‘In 1 dag een eigen glas-in-lood werkstuk’, ‘Workshop 
Vilten’ en ‘Een kerststukje maken’. Verder stellen we ruimte beschikbaar voor gemeentelijke en 
landelijke verkiezingen, politieke debatten en voor de landelijke organisatie Repair Café.  
Derden kunnen op aanvraag (en op basis van beschikbaarheid) ruimtes huren voor eigen creatieve 
activiteiten. 
 

3.2 Doelgroep en marktvraag 

 
Inschrijvingen Creatief Centrum Nijmegen-Zuid per 15-10-2018 naar     
Bijdrage Geslacht Leeftijd 

Vol tarief 291  Man 67 (17,4 %)  jonger dan 60 jaar 79 (20,5 %) 

Met inkomenskorting 30 Vrouw 319 (82,6 %) 60 - 70 jaar 131 (33,9 %) 

Meedoen-regeling 12   70 jaar en ouder 176 (45,6 %) 

 
Totaal aantal inschrijvingen 386 waarvan 333 betalende deelnemers, 49 vrijwilligers en 4 
personeelsleden. 
 
Inschrijvingen Creatief Centrum Nijmegen-Zuid per 15-10-2018 naar woongebied 
Dukenburg  150  Lindenholt 56 Overig 

Nijmegen 
85 Buiten 

Nijmegen 
95 

 Aldenhof 11        
 Lankforst 13        
 Malvert 9        
 Meijhorst 14        
 Zwanenveld 24        
 Weezenhof 24        
 Tolhuis 55        
 

Relatief veel inschrijvingen komen uit omringende gemeentes (van de vrijwilligers komt ca. 17% van 
buiten Nijmegen). Een van de oorzaken hiervan is de band die deelnemers met het Centrum hebben. 
Bij verhuizing naar naburige gemeenten blijven ze deelnemer van de stichting. 
 
Inschrijving op basis van WMO 
Op instellingsniveau zijn er geen verwijzingen naar of regelmatige contacten met CCN-Z. Er zijn ook 
geen officiële plaatsingen. Deelnemers van de stichting komen, op eigen initiatief of onder stimulans 
van een begeleider, op persoonlijke titel bij CCN-Z.  
 
Bij de aanmelding van een nieuwe deelnemer kunnen wij uit het gesprek of de situatie ( bijvoorbeeld 
bezoek samen met een begeleider) enigszins inschatten of een persoon gewend is een vorm van 
dagbesteding te ontvangen. Bij onze huidige deelnemers komen wij tot een aantal van 5 personen die 
elders ooit een vorm van dagbesteding hebben gehad. Wij registreren niet of iemand bij ons op zoek 
is naar vervangende dagbesteding.  
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In het Centrum is een blind persoon actief en twee zeer slechtzienden. Waar nodig wordt hulp 
geboden door de begeleider en andere deelnemers in de betreffende hobbygroep. Daarnaast zijn 
meerdere deelnemers aangewezen op een rolstoel. Voor één deelnemer is het noodzakelijk om in de 
rolstoel aan de hobby deel te nemen. In de overige gevallen blijft de rolstoel in de gang staan, en 
wordt de deelnemer begeleid naar het lokaal en de ontmoetingsruimte. Ook is er een behoorlijk aantal 
deelnemers dat door een familielid of bekende naar het Centrum wordt gebracht zodat ze kunnen 
deelnemen aan de activiteiten. Momenteel zijn er vier deelnemers afhankelijk van een taxidienst. 
 
Omschrijving van de wijken Dukenburg en Lindenholt 
Streven is de inschrijvingen vanuit in Dukenburg en Lindenholt in de komende jaren te laten stijgen. 
Daarom staat hieronder een beknopte omschrijving van de wijken gebaseerd op de Wijkmonitor 2018 
en allecijfers.nl dd. 13-10-2018  
 

 
 

Dukenburg 
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Lindenholt 
 

 
 

 Het gemiddelde inkomen in de wijk Dukenburg is € 20.200 en in Lindenholt € 21.400.  

 'Het woon- en leefklimaat blijven binnen de Nijmeegse context achter, waarbij er negatieve 

ontwikkelingen naar voren komen', luidt de eindconclusie over Tolhuis in de wijkmonitor.  Een 

verklaring wordt niet echt gegeven, wel wordt opgemerkt dat de gemiddelde woningwaarde en 

de economische positie van de bewoners tot de laagste in de stad behoren. (AD, 22-09-2018) 

 In de naastgelegen wijken Zwanenveld en Meijhorst ziet de gemeente vergelijkbare negatieve 

ontwikkelingen. Professionals uit het wijkwerk geven aan dat hierbij een rol speelt dat de 

financiële en gezondheidssituatie van nieuwe bewoners vaak niet denderend is. (AD 22-09-

2018) 

 
De bovenstaande gegevens impliceren dat inwoners van Dukenburg en Lindenholt, gezien hun 
economische en sociale positie, vaak een beroep kunnen doen op de Meedoen-regeling van de 
gemeente Nijmegen en dat initiatieven gericht op socialisatie in deze wijken gewenst zijn door de 
gemeente Nijmegen.  
 
 

Aandachtspunten m.b.t. doelgroep en marktvraag 

 CCN-Z wil plaatsen die door natuurlijk verloop zijn vrijgekomen bij de dagactiviteiten, invullen 

met deelnemers uit Dukenburg en Lindenholt. 

 CCN-Z wil onderzoeken welke mogelijkheden avondopenstelling voor personen vanaf 18 jaar 

uit Dukenburg en Lindenholt (die niet deelnemen aan het arbeidsproces en geen student zijn) 

heeft. 
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3.3 Hobby-aanbod en bezetting 

Op basis van deelnemersaantallen aan de jaarcursussen schatten we in dat het aanbod nog voldoet 
aan de vraag. Onder het motto “we praten met de deelnemers, niet over deelnemers” gaan we de 
komende tijd onderzoeken of onze inschatting m.b.t het aanbod nog klopt.  
 

                     Deelnemers  

 

Hobby 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Edelsmeden 114 98 98 96 92 95 95 95 

Tekenen/schilderen 95 90 85 86 75 75 80 80 

Speksteen bewerken  44 44 49 59 52 55 55 55 

Boetseren 51 49 48 51 50 50 50 50 

Glas-in-lood 26 24 30 33 37 38 39 40 

Patchwork 22 25 21 22 22 22 22 22 

Vilten 26 24 25 20 20 18 15 15 

Creatief allerlei 26 25 20 17 18 20 20 20 

Houtafdeling 14 12 23 19 17 18 19 19 

Glasfusen 15 10 14 16 15 15 15 15 

Mozaïek 14 14 13 13 12 12 12 12 

Naaien 21 18 16 12 12 12 12 12 

Textiele werkvormen 11 10 7 5 6 5 5 5 

Boekbinden 3 4 4 5 5 5 5 5 

Beeldhouwen hout 10 9 10 7 5 6 7 7 

Modeltreinen   6 5 4 - - - 

Omgaan met Windows 10    7 11 ? 0 0 

Omgaan met de iPad 39 54 29 14 4 ? 0 0 

         

TOTAAL4 492 456 469 466 442 446 451 452 
 

 
De best lopende hobby’s zijn Edelsmeden (92 deelnemers), Tekenen/schilderen (75 deelnemers) en 
Speksteen bewerken (52 deelnemers). Glas-in-lood toont een stijgende lijn. De interesse in vilten 
gaat merkbaar achteruit. De achteruitgang in Tekenen/schilderen heeft te maken met het vertrek van 
vrijwilligers waarvoor geen vervanging is gevonden. Voor Omgaan met de iPad en Omgaan met 
Windows 10 lijkt geen interesse meer te zijn. Deze workshops (10 lessen) worden waarschijnlijk vanaf 
2019 niet meer aangeboden. 
 
  

                                                      
4
 Exclusief het aantal deelnemers aan de workshops ‘Omgaan met …’ 

Iedere inschrijving geeft recht op het volgen van twee hobby’s (twee dagdelen).  
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Toelichting: 
Het linker vakje vertegenwoordigd het teken-schilder en 
textiel lokaal, met aansluitend het edelsmedenlokaal. 
Rechtsboven is het boetseer-speksteen lokaal met links 
daarvan het lokaal voor houtbewerking. Rechtsonder is 
de bestuurskamer.  
 
De weergave geeft niet aan hoe druk het is, alleen of een 
tafel bezet of vrij is. 
 
Geen enkele hobby heeft een ruimte exclusief. De 
lokalen worden vaak gedeeld, zo zijn op 
donderdagmiddag boetseren en glasfusen gelijktijdig in 
het zelfde lokaal. 
Wel moeten bepaalde hobby’s, zoals houtbewerking en 
edelsmeden, altijd in hetzelfde lokaal plaatshebben ivm 
de machines en veiligheid. 
 
 

3.4 Bezoekers 

 

Bezoekers 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 16.819 14.944 17.450 16.724 16.500 16.500 16.500 16.500 

 

3.5 Doelstellingen m.b.t. inschrijvingen, deelnemers en aanbod 

 
Doelstelling 1  
Groei van het aantal deelnemers (en daarmee inschrijvingen) aan dagactiviteiten naar 452 personen.  
Extra aandacht voor werven van deelnemers uit Lindenholt en Dukenburg.  
Bij de groei moet rekening worden gehouden met de interesse per hobby, het maximum aantal 
fysieke plaatsen en de vaste indeling van lokalen in verband met de benodigde machines.  
 
Doelstelling 2  
Onderzoeken mogelijkheden m.b.t. ruimere avondopenstelling. 
Wellicht ligt hier een mogelijkheid om een jongeren (vanaf 18 jaar, niet deelnemend aan het 
arbeidsproces, niet studerend) ook te laten kennismaken met het Centrum. 
 
Doelstelling 3  
Onderzoeken of het cursusaanbod geactualiseerd moet worden. 
 
Doelstelling 4 
Vergroten van de naamsbekendheid en het hobbyaanbod in Lindenholt en Dukenburg. 
 
Aandachtspunten m.b.t. hobby en bezetting 
Het is onduidelijk in hoeverre deelname aan avondcursussen te maken heeft met de leeftijd van de 
deelnemer, de interesse in het aanbod/de cursus en de onveilige omgeving (Tolhuis). 
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3.6 Huisvesting  

 
CCN-Z huurt een pand van de gemeente Nijmegen. Het pand is goed toegankelijk voor mensen in 
een rolstoel, mensen met een rollator en voor slechtzienden. Blindengeleidehonden en hulphonden 
mogen het pand in.  
 
Het Creatief Centrum is beperkt in zijn fysieke ruimtes. Gevolgen hiervan zijn: 

 Lokalen worden gelijktijdig bezet door meerdere groepen deelnemers die verschillende hobby’s 
beoefenen.  

 De hobby’s worden op vaste dagen en tijden aangeboden. Open inloop (d.w.z. op elk moment 
van de dag aan een hobby kunnen deelnemen) is niet mogelijk.  

 De huisvesting is geeft een plafond in de groei van deelnemersaantallen en aantal aangeboden 
hobby’s. 

 
Aandachtspunten m.b.t. huisvesting 
Om ‘het leefklimaat’ te verbeteren is het nodig om de warmte-afvoer te verbeteren. Hiervoor wordt 
een bedrag op de begroting 2019 opgenomen. 
 

3.7 Financiën 

 
Het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid is een stichting zonder winstoogmerk. Jaarlijks worden, voor 1 
mei, een jaarrekening, een balans en een exploitatieoverzicht gemaakt door de penningmeester, 
besproken en vastgesteld door het bestuur. 
 
Het bestuur van de stichting beheert het vermogen en is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot sluiten 
van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt. Het 
vermogen is geplaatst op zakelijke rekening courant en een spaarrekening, beide op naam van de 
stichting.  
 
De inkomsten van het Creatief Centrum bestaan onder meer uit: 

 Subsidies van de gemeente Nijmegen 

 Inschrijfgelden van de deelnemers 

 Schenkingen 

 Inkomsten van de kantine 

 Opbrengsten uit overige activiteiten 
 
De besteding van de inkomsten is geheel gericht op het realiseren van de doelstellingen. De gelden 
worden besteed aan de volgende onderdelen: aanschaffen van machines en materialen, salaris van 
twee medewerkers, huur en andere vaste lasten. Een administratiekantoor voert de administratie uit. 
De penningmeester stelt de financiële jaarstukken op. Het stichtingsbestuur moet deze stukken 
goedkeuren. 
 
Op de arbeidsovereenkomsten die met vaste of tijdelijke personeelsleden zullen worden gesloten is 
de cao Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van toepassing. Bestuursleden en andere 
vrijwilligers krijgen een beloning volgens de maatstaven van de belastingdienst voor 
vrijwilligersvergoeding. De stichting heeft per 01-01-2008 de ANBI status verworven. De ANBI-status 
maakt giften fiscaal aftrekbaar, zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting, 
conform de geldende voorschriften van het Ministerie van Financiën. 
 
 


