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WAAR WE NU STAAN
Een jaaroverzicht

In plaats van mensen 
ontmoeten, z�n we 
continu op zoek geweest 
naar init iatieven om de 
bewoners op afstand toch 
te bereiken. 

Het jaar stond wederom 
geheel in het teken 
f lexibi l iteit ,  b�sturen, 
pieken en vernieuwen. Maar
ondanks al les bl�ven we 
posit ief en concentreren we
ons op wat wél kan. En 
daar ben ik ontzettend 
trots op. 

Hopel�k kunnen we in 2022 laten zien waar we dit  
jaar zo hard voor gewerkt hebben. W� z�n er klaar 
voor!

Warme groet,  
namens het bestuur van Stichting Huis van Eemnes
 

Lydia Baloe 
Directeur Stichting Huis van Eemnes
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Wat ben ik trots als ik aan mensen vertel  wat het 
Huis van Eemnes is.  We z�n een plek waar mensen 
samenkomen. In ons prachtige,  duurzame pand is 
iedere dag wat te doen.  

We hebben elf  verschi l lende ruimtes,  
onderverdeeld in multifunctionele zalen, een 
theaterzaal,  een beweegruimte,  2.100 m2 sporthal ,  
een brasserie met terras en een fantastische 
bibl iotheek met f lexwerkplekken en studieplekken. 
We z�n de thuishaven voor sportverenigingen, 
verenigingen en de huiskamer van de inwoners in 
Eemnes en de BEL Gemeente.  Maatschappel�k 
verantwoord ondernemen voert b� ons de 
boventoon.

Al onze ruimtes z�n voorzien van moderne 
technische faci l iteiten.  We z�n goed bereikbaar en 
je parkeert gratis voor de deur.  Daarb� serveren we
goede en lekkere catering. Kortom, onze locatie is 
ideaal voor trainingen en zakel�ke b�eenkomsten.

Maar door de harde lockdown van december 2020 
tot en met mei 2021 en de continu aangescherpte 
maatregelen hebben we onvoldoende kunnen laten 
zien waar we voor staan. 
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HIER DOEN WE HET VOOR
DIT Z�N W�
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Verbinden
Door samen te werken met inwoners,  lokale verenigingen,  
maatschappel�ke en welz�nsorganisaties en de gemeente 
Eemnes verbinden we mensen.  We ondersteunen b� de 
organisatie en ontwikkel ing van maatschappel�ke 
act iviteiten.

Stimuleren en uitdagen
W� stimuleren onze gebruikers om hun init iat ieven te 
ontwikkelen en plaats te laten vinden b� ons.  En w� 
stel len mensen in staat om te part ic iperen en zichzelf  te 
ontplooien.

Evenwicht
We zorgen voor een gezonde,  eff ic iënte en professionele 
bedr�fsvoering in goede samenwerking met de gemeente 
Eemnes.  We maken weloverwogen keuzes voor zowel 
commerciele als niet-commerciele diensten.  Al les om onze 
doelstel l ingen te verwezenl�ken.

Vol  energie,  omdat je net hebt bewogen of gesport .
Geïnspireerd,  omdat je geraakt bent door een voorstel l ing,  
exposit ie of  lezing.
Weer een beetje w�zer,  omdat je iets nieuws hebt geleerd 
of antwoord hebt gekregen op je praktische vragen.
Verbonden,  omdat je onder de mensen bent geweest en 
misschien wel een gezel l ige ontmoeting hebt gehad.
Met een prachtig of  informatief  boek.
Nagenietend van een kop koff ie met zelfgemaakt gebak,  
een gezonde lunch of een heerl�ke borrel .

Stap je door onze deur weer naar buiten,  dan voel  je je

Het Huis van Eemnes is dé laagdrempelige ontmoetingsplek 
voor en door al le Eemnessers.  Iedereen is welkom om deel te 
nemen en b� te dragen aan georganiseerde en spontane 
activiteiten op het gebied van educatie,  informatie,  sport,  
cultuur,  recreatie,  welz�n en participatie.
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WAT WÉL KAN
Activiteiten
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Onze activiteiten
Workshops,  lezingen,  voorstel l ingen,  f i lmavonden, 
muziekcafé's ,  shows, themaochtenden en sportact iviteiten.
Het Huis van Eemnes biedt terugkerende act iviteiten voor 
verschi l lende leeft�dsgroepen aan.  Iedere schoolvakantie 
hebben we een uitgebreid programma voor kinderen en 
jongeren.  

En toen het niet  door kon gaan. . .  
. . .maakten we knutseltasjes,  zodat kinderen thuis konden 
knutselen.  
. . .brachten we Rondje Cultuur en het lunchpauzeconcert  
via een l ivesteam b� de inwoners in de woonkamer.  
. . .verplaatsten we de exposit ie naar de grote ramen, zodat 
inwoners t�dens een wandel ing door Eemnes het toch 
konden zien.
. . .organiseerden we een zoektocht door Eemnes die 
kinderen met hun vader,  moeder,  opa of oma konden doen.  
. . .konden senioren onl ine een work-out doen.  
. . .stelden we onze telefoonl�n beschikbaar voor 
Eemnessers die een luisterend oor wi lden.  

Programmaraad
De programmaraad bestaat uit  vr�wil l igers.  Dit  z�n bewoners 
of  ( lokale)  ondernemers uit  Eemnes.  Samen met het Huis van 
Eemnes denken z� mee in de invul l ing van het aanbod van 
act iviteiten.  In 2021 hebben w� twee enthousiaste vr�wil l igers 
in de programmaraad naast de samenwerkingen met 
Bibl iotheek Gooi  en meer,  Gezond & Sport ief  en Versa Welz�n.  

Wat kan wél?!  Dat is het hele jaar onze focus geweest.  Na 
elke persconferentie stond het team weer klaar om mee te 
denken, de mensen te ontvangen of juist te vertel len dat de 
activiteit  niet doorgaat.  We hebben veel kunnen organiseren.
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BILJARTEN
80

KOERSBAL
54

BINGO
27
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IK HOU VAN HOLLAND
30

ONLINE PUBQUIZ *
24

CITY GAME *
7

AMUSEMENT

DIT GING DOOR
Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten die plaats hebben gevonden
in 2021, gefinancierd vanuit de subsidie 
'Sociaal Cultureel  Werk' .

RONDJE CULTUUR LIVE
250

PAUL POULISSEN
160

157

O'DREAMS
91

SJORS VAN DE PANNE
84

RONDJE CULTUUR DIGITAAL
77

MUZIEKCAFÉ
30

LUNCHPAUZECONCERT LIVE
12

CULTUUR 
& 

MUZIEK

EEMNES KOOKT!
118

BBQ
13

KERSTKRANS MAKEN
15

COCKTAIL SHAKEN
12

ETEN 
& 

DRINKEN
SENIOREN WORKSHOP 

Teams

 LUNCHPAUZECONCERT DIGITAAL 
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DIT GING DOOR
Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten die plaats hebben gevonden
in 2021, gefinancierd vanuit de subsidie 
'Sociaal Cultureel  Werk' .

KNUTSELTASJES
220

KNUTSELEN
167

 
56

VLIEGEN EN RACEN
47

BINGO
24

ROMEO EN JULIA
15

OPPASOPA
101

COR BAKKER & FAY CLAASSEN
50

LIFTEN 2
29

CABARET POEL
18

THEATER

*Georganiseerd i .s .m. Bibl iotheek 
Gooi  en meer,  Versa Welz�n en 
Sport ief  & Gezond BEL

KINDER
ACTIVEITEN 

& 
VOORSTELLINGEN

EEMNESSER SPEKTAKELDAGEN
200

BUITENSPEELDAG
120

SPORT EN SPEL: BALSPORTEDITIE
31

SAMENWERKINGS
INITIATIEVEN *

ZANDKOEKJES BAKKEN 9
 FIEP HEEFT HAAST

ROOS DANSVERHALEN 4
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WE DOEN HET SAMEN
Samenwerkingspartners
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Bibl iotheek Gooi en meer
Bibl iotheek Gooi  en meer is  onze grootste 
samenwerkingspartner.  Samen hebben we uitgesproken
om ons in te zetten voor een gevarieerd aanbod. De 
bibl iotheek organiseert  jaarl�ks en maandel�ks 
terugkerende act iviteiten.  Daarnaast hebben z� onl ine ook 
een divers aanbod, van cursussen tot hulp b� vragen.
In 2021 opende de Bibl iotheek het Serviceplein.  Het 
Serviceplein is  het platform van verschi l lende lokale 
maatschappel�ke instanties.  Wekel�ks z�n er verschi l lende 
spreekuren.
 
Bibl iotheek Gooi  en meer organiseert  onder meer:
-  Themaochtenden
- Bieblab
- Verrassingsf i lm
- Exposit ies
- Ouders & Co
- Eemnesser Dictee

We werken nauw samen met Bibl iotheek Gooi en meer,  Versa 
Welz�n, Jongerencentrum Impuls,  Sportief & Gezond BEL en 
BEL Gemeente.  We hebben immers hetzelfde doel .  En zo 
bereiken we meer inwoners.  Eén keer per zes weken komen we
samen om de activiteiten met elkaar af te stemmen. We 
bundelen onze krachten in de organisatie van activiteiten en 
spelen samen in op (hulp)vragen die nog niet vervuld z�n. Op 
onze website is al  het aanbod in en rondom het Huis van 
Eemnes te zien.  
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Sportief & Gezond BEL
De beweegcoaches van Sport ief  en Gezond z�n in 
Blar icum, Eemnes en Laren act ief  op het gebied van sport ,  
bewegen en gezondheid.  Ze werken vanuit  onze locatie 
samen met verenigingen en organiseren heel  veel  
verschi l lende soorten act iviteiten.  Elke schoolvakantie 
organiseren z� een sportact iviteit  samen met ons.  W� 
geven ruchtbaarheid aan hun act iviteiten.

Versa Welz�n
Versa Welz�n en Versa Welz�n Impuls zetten zich in voor 
ouderen en jongeren.  W� delen al  hun act iviteiten op de 
website.  T�dens het aanschuifdiner Eemnes kookt!  
verzorgen vr�wil l igers van Versa Welz�n,  jong en oud,  
samen met de kok van het Huis van Eemnes het diner voor 
de inwoners.  

Verenigingen en organisaties
Alle verenigingen die gebruik maken van ons pand kunnen 
hun act iviteiten plaatsen op de agenda van Huis van 
Eemnes.  Daarnaast promoten we ook het mooie aanbod 
van cursussen,  workshops en lezingen van de 
Volksuniversiteit ,  die b� ons plaatsvinden.
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VOOR IEDEREEN EEN 
WERKPLEK

LeerWerkHuis
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Met Bibl iotheek Gooi en meer en at.groep hebben we de 
handen ineengeslagen en het LeerWerkHuis opgezet.  We 
doen er al les aan om iedereen die wil  werken, werkervaring 
op wil  doen of iets terug wil  geven aan de maatschapp� een 
plek te geven. Van hoog- tot laagopgeleid,  van jong tot oud. 
Iedereen verdient de kans om z�n of haar talent te 
ontplooien en moet optimaal kunnen deelnemen aan de 
maatschapp�.

Trots z�n we op onze kanjers van de dagbesteding,  
Gedurende al le s luit ingen z�n z� bl�ven werken.  Ze zorgen 
voor reuring in het pand en voor een gl imlach b� iedereen 
die ons pand binnenkomt.

Trots z�n we op de medewerkers die zich vr�wil l ig inzetten 
voor onze organisatie en daarmee voor de Eemnessers.  Ze 
geven iedereen een warm welkom.

Trots z�n we op de part ic ipatiemedewerkers die ons het
vertrouwen hebben gegeven om hen te begeleiden in hun 
traject .

Trots z�n we op al le studenten die zich,  ondanks al le 
tegenslagen door corona,  hebben gebeten in hun 
onderzoek.

“Ik vind het het allerleukst om mensen te 
helpen en bl� te maken. Werken b� het 

Huis van Eemnes is heel afwisselend. En we
hebben een leuk team. Inmiddels kennen 

we elkaar goed.”
 

Vier dagen in de week fietst Floris van der 
Heiden vanuit Huizen naar het Huis van 
Eemnes om te werken in onze Brasserie.
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VIER DOELGROEPEN

Arbeidsparticipatie
at.groep k�kt samen met UWV of er  b� ons mogel�kheden 
z�n voor herintreders.  In de vorm van een stage of een 
betaalde baan.  Daarnaast werken we samen met 
Reclassering Nederland om taakuren b� ons in te vul len.

Werkervaringsplekken voor studenten
We hebben ervaringsplekken voor studenten van 
middelbaar en hoger beroepsonderw�s.  Varierend van een 
maatschappel�ke (snuffel)stage van één dag tot een 
onderzoeksstage van zes maanden. 

Dagbesteding
We bieden professionele kleinschal ige dagbesteding.
We gaan uit  van de individuele mogel�kheden,  houden 
rekening met individuele beperkingen en r ichten ons op 
part ic ipatie in een maatschappel�ke context .  

Vr�wil l igerswerk
We kunnen niet  zonder de inzet van vr�wil l igers.  Ze 
zorgen dat we de bedr�fsvoering optimaal kunnen 
uitvoeren en z�n de ambassadeurs van de organisatie.  

PARTICIPATIE UWV

RECLASSERING

STATUSHOUDERS

DAGBESTEDING

WERKERVARINGSPLEKKEN

VR�WILLIGERSWERK

AANTAL INGESTROOMDE MEDEWERKERS
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THUISHAVEN VOOR VERENIGINGEN
(SPORT)VERENIGINGEN
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Afgelopen jaar hebben we enorm veel contact gehad met 
de verenigingen. Na elke persconferentie vertelden we 
wat wel of niet mogel�k was en welke maatregelen we 
moesten hanteren. De verenigingen hebben zich stuk 
voor stuk ingezet om deze regels,  samen met ons,  na te 
leven. Daarvoor z�n we de verenigingen heel erg 
dankbaar.

Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat veel verenigingen 
leden z�n kw�t geraakt en geen nieuwe aanwas kregen. 
Dit resulteert in minder afname van trainings- en 
competit ie-uren en daarmee kleinere verhuur van de 
zaal.  Samen met de verenigingen en Sportief & Gezond 
BEL trekken we op om Eemnessers te motiveren om te 
gaan sporten en samenkomen.

De (sport)verenigingen zorgen dankz� hun veelal  jong 
publiek voor een mooie dynamiek. Jong en oud 
ontmoeten elkaar.  De saamhorigheid van de 
verenigingen versterkt onze doelstel l ing om een 
ontmoetingsplek te z�n, waar mensen samenkomen. 

Het Huis van Eemnes is de thuishaven voor veel 
(sport)verenigingen, die vaak één of meerdere keren per 
week samenkomen.
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SCHUIF LEKKER AAN
BRASSERIE EN B�DEBAR
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Voor de horeca is er een duidel�ke visie bepaald.  Het 
menu bestaat uit  herkenbare,  smaakvolle gerechten. We 
kiezen voor lokale en ambachtel�ke ingrediënten en we 
vinden het heel belangr�k dat het betaalbaar is .

In de avond kun je een daghap nuttigen: een betaalbaar,  
laagdrempelig menu waarb� we gebruik maken van 
ingredienten die ook worden gebruikt op de menukaart.  
Zo houden we verspi l l ing van voedsel zo klein mogel�k.  

We wil len een plek z�n waar inwoners van Eemnes ook 
al leen naartoe komen om een hapje te eten. Dit  kan 
anoniem, met een goed boek erb�,  maar ook door aan te 
schuiven b� de gasten aan de bar.

Dagel�ks worden de kokosmakronen voor b� de koffie en 
thee gebakken door de medewerkers van de 
dagbesteding.

Het Huis van Eemnes wil  toegankel�ke horeca van hoge 
kwaliteit  bieden. Daarb� beperken we verspi l l ing zoveel 
mogel�k,  kopen we in b� lokale leveranciers en denken we na 
over concepten waar ook de medewerkers van het 
LeerWerkHuis mee uit  de voeten kunnen.
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Voorzitter:  Astrid van Ruth 

Vicevoorzitter:  Ed de Bru�n

Secretaris:  Kees Timmers

Penningmeester:  Jacob Jan Jansen

Algemeen bestuursl id:  Michael van Zwam

Algemeen bestuursl id (kwaliteitszetel  Bibl iotheek Gooi en 

meer):  Anja Manders

Algemeen directeur:  Lydia Baloe

Het Huis van Eemnes is een stichting en heeft een bestuur 
met zes leden. Dit z�n onbezoldigde functies.  

    e igenaar Van Ruth Business Development & Consultancy

    gemeentesecretaris Eemnes tot 2010

    oud-directeur Montinischool  en oud-bestuurder Het St icht 

    tot  2019

    e igenaar J3Finter im business control ler

    e igenaar Van Zwam HR

    e igenaar Egwel ,  dagbesteding en muziekschool

HUIS VAN EEMNES
PAGINA 01

5 medewerkers in de dagbesteding
een team van 24 vr�wil l igers voor de programmering,  
de horeca en de bibl iotheek
16 stagiaires,  veelal  voor korte maatschappel�ke 
stages.  Hiervoor werken we nauw samen met 
Mozarthof en het Brink Col lege
12 medewerkers van de reclassering voor 975 uur.  Voor 
schoonmaak,  archiveren,  onderhoud en 
keukenwerkzaamheden
4 statushouders uit  de BEL-Gemeente voor toezicht ,  
schoonmaak en keukenwerkzaamheden
3 medewerkers voor een 'wennen-aan-werk'-traject

Vaste medewerkers
Op 31 december 2021 hebben w� zes medewerkers in 
dienst (3,3 fte)  en zes medewerkers gedetacheerd vanuit  
de gemeente Eemnes (3,6 fte) .

Flexibele medewerkers
We werken met een f lexibele schi l  van medewerkers voor 
de Brasserie en B�debar,  b� de schoonmaak en het 
klaarzetten van de zalen.  Op 31 december hebben w� 
twaalf  medewerkers in de f lexibele schi l .

Leerwerkhuis 2021

DE MENSEN DIE HET DOEN
ONS TEAM EN BESTUUR

Het afgelopen jaar hebben we veel f lexibi l iteit  moeten 
vragen van onze medewerkers.  We z�n trots op ons 
veerkrachtige team en hoe iedere medewerker zich keer op 
keer bleef inzetten voor ons ontmoetingscentrum.

BESTUUR EN DIRECTIE
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NAAR BUITEN TOE
MARKETING EN COMMUNICATIE
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Maandel�ks een advertentie in de Rotonde
Redactionele aandacht in de Rotonde
Maandel�ks een nieuwsbrief
Maandel�ks een f lyer ,  die in de maanden met 
schoolvakantie huis-aan-huis wordt verspreid
Social  media
Voorafgaand aan de schoolvakanties 'borden langs de 
weg'
Indoor communicatie in toi letten,  in poster displays,  op 
narrow casting

PROGRAMMERING
We doorlopen een vaste cyclus voor de promotie van onze 
act iviteiten,  met:

In 2021 hebben we onze marketing- en 
communicatieuit ingen bepaald.  Onze website is geheel 
vernieuwd. En daarnaast zoeken we regelmatig de vr�e 
publiciteit  met onze verhaal en de onze activiteiten op. 

BEZOEK COMMISSARIS VAN DE KONING

Op 7 oktober bracht de commissaris van de Koning,  Hans 
Oosters,  een bezoek aan Eemnes.  H� was onder de indruk van 
het pand en de samenwerkingen binnen het Huis van Eemnes.  
Een mooi compliment!

Is  onze huisst�l  doorontwikkeld en toegepast op al  
onze uit ingen.
Is onze website vernieuwd en sluit  het helemaal aan b� 
wie we z�n en wat we doen.
Hebben we een brochure samengesteld voor de 
zakel�ke verhuur van onze ruimtes

Om te beginnen. . .
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