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In het afgelopen seizoen hebben we een groot aantal cursussen kunnen geven. De vaste kern van schilderen, Chinees 
schilderen, keramiek, fotografie en beeldhouwen werd aangevuld met glas in lood panelen maken, en beeldhouwen in 
steen. 
De cursussen voor kinderen liepen dit seizoen minder goed. Vooral voor jongeren tussen de 12 en de 17 is het lastig om 
hen te binden. Er is extra aandacht besteed aan het vernieuwen van de werving van de jeugd, in het seizoen 2016 – 2017 
kunnen we daar de vruchten van plukken. Om de kindercursussen betaalbaar te houden na het wegvallen van 75% van 
de gemeentelijke subsidie is besloten een ANBI status aan te gaan vragen. 
 
Niet alle nieuwe cursussen bleken voldoende inschrijvingen te hebben om door te gaan. We hebben signalen dat de 
financiële crisis mensen ervan weerhoudt om in te schrijven. 
 
De nieuw opgezette serie lezingen en de nieuwe masterclasses waren een groot succes. We proberen hiermee zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit van grote aansprekende exposities in de Nederlandse musea. 
 
De samenwerking in het bestuur en met de vrijwilligers verloopt uitstekend. We hebben een taakbekwame groep, die 
goeddeels zelfstandig de noodzakelijke werkzaamheden uitvoert. De docentenvergoeding is erg aan de lage kant, wat 
tot relatief goedkope cursusprijzen leidt. Gezien de financiële ruimte die er is werd aan de docenten een bonus per les 
gegeven. 
We hebben een gesmeerd PR beleid en de potentiële cursisten vinden ons zeer regelmatig in de lokale couranten, op 
onze website, op affiches en flyers, op Facebook, op het filmdoek het theater en in de nieuwsbrief. 
De inschrijfprocedure wordt momenteel stap voor stap geautomatiseerd via de website. De cursisten administratie en de 
boekhouding zijn gedigitaliseerd. 
 
Er is overleg geweest met het Revius Lyceum over verdere samenwerking. Inhoudelijk was dit haalbaar en gewenst van 
beide zijden. Helaas bleek er op het laatst geen geld beschikbaar. 
 
Door een strak financieel beleid, wat zich vooral uit in het handhaven van een duidelijk minimum aantal cursisten per 
cursus, hebben we het jaar goed kunnen afronden. We hebben voldoende reserve. 
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