
 

 
 

Jaarverslag Cursusjaar 2019/2020 
 
 
 
Algemeen 
De Volksuniversiteit Zuidlaren is een stichting, die tot doel heeft om aan volwassenen in de 
noordelijke regio de mogelijkheid te bieden tot vorming, ontwikkeling en scholing. Om dit doel te 
bereiken organiseert de Volksuniversiteit Zuidlaren cursussen en workshops op cultureel, 
wetenschappelijk en creatief terrein. De cursussen en workshops worden verzorgd door 
professionele docenten. 
De Volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk. De Volksuniversiteit 
Zuidlaren werd op 16 november 1995 opgericht en is aangesloten bij de landelijke 
brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, Cultuurconnectie.  
 
Corona 
De Volksuniversiteit Zuidlaren heeft, in verband met de uitbraak van het Corona-virus, in maart 2020 
alle cursusbijeenkomsten moeten afgelasten. Alle fysieke bijeenkomsten zijn vanaf dat moment niet 
doorgegaan. Een enkele cursus is afgemaakt met behulp van digitale technieken. Reeds betaalde 
inschrijfgelden voor de niet gerealiseerde lessen, zijn aan de deelnemers gerestitueerd. 
  
Aanbod 
In het seizoen 2019-2020 organiseerde de Volksuniversiteit Zuidlaren 65 cursussen en 7 lezingen. De 
cursussen zijn aangeboden op het terrein van: Talen, Creatief en Hobby, Filosofie, Psychologie, 
Kunstgeschiedenis, Literatuur, Geschiedenis, Astronomie, Culinair en Weerkunde.  
Voor belangstellenden voor de talencursussen is in september een avond georganiseerd waarop de 
belangstellenden kennis konden maken met de taaldocenten en in gezamenlijk overleg het gewenste 
instapniveau kon worden bepaald.  
 
Aantal cursisten 
Aan onze lezingen en cursussen hebben in het cursusjaar 2019-2020 1027 cursisten deelgenomen. 
Het aantal cursisten is ten opzichte van het vorig cursusjaar met 11,4 % gestegen. 
 
Aantallen deelnemers per gemeente: 
 

gemeente Aantal deelnemers % 

Tynaarlo 536 52% 

Aa en Hunze 119 12% 

Groningen 98 10% 

Midden Groningen 49 5% 

Assen 51 5% 

Noordenveld 33 3% 

Overige gemeenten 93 9% 

Onbekend 48 5% 

Totaal 1027  

 
  



De leeftijdsopbouw van de deelnemers (peildatum 1-8-2020) 
 

leeftijd % 

<40 jaar 1,9 % 

40-49 jaar 5,1 % 

50-59 jaar 12,2 % 

60-69 jaar 37,7 %  

=70 jaar 24.,3 % 

onbekend 18,9 % 

 
De verdeling van de cursisten over de cursus-categorieën: 
 

Cursus-categorie Aantal deelnemers % 

Astronomie 7 0,7% 

Creatief en Hobby 329 32,0% 

Culinair 7 0,7% 

Drenthe 20 1,9% 

Filosofie 89 8,7% 

Geschiedenis 25 2,4% 

Gezondheid en Leefstijl 17 1,7% 

Kunstgeschiedenis 142 13,8% 

Lezingen 96 9,3% 

Literatuur 31 3,0% 

Psychologie 35 3,4% 

Talen 212 20,6% 

Weerkunde 17 1,7% 

Totaal 1027  

 
Gebruik leslokalen 
De cursussen in Zuidlaren werden gegeven in het Multifunctioneel Centrum De Ludinge en in de 
bibliotheek. 
In Eelde/Paterswolde werden de cursussen gegeven in Ons Dorpshuis, in de Notenkraker en in ’t 
Loughoes. 
 
Publiciteit 
De Volksuniversiteit Zuidlaren presenteert zich via de website: www.vuzuidlaren.nl. Naast enkele 
algemene zaken en contactgegevens, is het volledige programma-aanbod op deze website te vinden. 
Belangstellenden dienen zich via deze website aan te melden.  
Ook dit cursusjaar jaar heeft de Volksuniversiteit Zuidlaren een programmaboekje gepubliceerd. De 
oplage van dit programmaboekje bedroeg 1000 stuks. De programmaboekjes zijn op verschillende 
locaties in de regio verspreid o.a. in bibliotheken, gemeentehuizen, dorpshuizen en bij enkele 
winkels. Het programmaboekje werd ook uitgedeeld op de markt van Melk en Honing in augustus 
2019, waar de VuZ voor het eerst een kraam heeft gehad. 
Dit jaar is er veel extra aandacht aan de publiciteit gegeven. Dit was in de gebruikelijke vorm van 
advertenties en persberichten in 5 verschillende streekbladen (uitbreiding van 3 naar 5) en op de 
“Van Plan” pagina. Ook is er een facebook pagina aangemaakt, is er ingeschreven op de” Buurtbrink” 
–pagina van de gemeente Tynaarlo en zijn er een vijftal nieuwsbrieven gestuurd naar bijna 2000 
abonnees. Ook werden posters in verschillende bibliotheken en winkels opgehangen.  
 
Bestuur  
J. Nijenhuis heeft in het begin van het seizoen, wegens verhuizing, het bestuur moeten verlaten. In 
het voorjaar van 2020 heeft dhr. W. Siegers tijdelijk plaats genomen in het bestuur.  In maart 2020 
hebben L. Stadman en J. Stadman hun bestuursfunctie, alsmede hun administratieve taken 
beëindigd. De taak van voorzitter is tot het einde van het seizoen waargenomen door de 

http://www.vuzuidlaren.nl/


penningmeester A. Assies. De functie van secretaris en cursuscoördinator is tijdelijk vervuld door J. 
Buiten. In juni 2020 is het bestuur uitgebreid met A. Brinkman en J. Kiewiet.  
Vanaf mei 2020 heeft het bestuur ondersteuning in de arm genomen in de persoon van R. Haan, die 
de volledige administratie, inclusief het websitebeheer verzorgt. 
Door de lock-down in het voorjaar van 2020 zijn 2 bestuursvergaderingen digitaal gehouden. 
Daarnaast zijn er 11 bestuursvergaderingen gehouden in De Ludinge in Zuidlaren. 
 
De vaste onderwerpen op de agenda waren:  
Cultuurconnectie, lopende seizoen met o.a. aantal opgaven en besluiten over doorgaan cursussen en 
lezingen, benaderen van nieuwe bestuursleden, ideeën nieuwe seizoen, financiën, PR en het tijdpad. 
 
Specifieke onderwerpen waren diverse beleidszaken zoals: 
*De huisvesting van de Volksuniversiteit Zuidlaren. In het kader van het accommodatiebeleid van de 
gemeente Tynaarlo heeft de Volksuniversiteit zijn zienswijze, middels een gesprek onder de aandacht 
van de wethouder van Financiën en van de wethouder van Cultuur gebracht. Ook is met enkele 
gemeenteraadsfracties hierover een bijeenkomst in de Ludinge geweest. Het is van belang gebleken 
om de naamsbekendheid van de VuZ bij de raadsleden van de gemeente Tynaarlo te verbeteren. 
*Het verhogen van de vergoeding voor docenten. Gezien maatschappelijke ontwikkelingen, de goede 
financiële situatie van de VuZ en het grote belang om goede docenten te binden aan de VuZ is 
besloten om de docentvergoeding met 11 % te verhogen (stijging van € 3,00 per uur). 
*Wijze van besluitvorming en besluitnemen in het bestuur. Omdat de organisatie steeds meer 
cursisten ontvangt en een grotere groep docenten heeft, wordt de interne communicatie en wijze 
van besluitvorming steeds complexer. Goede praktische afspraken en navolging worden belangrijker. 
*Aanschaf en plaatsing nieuwe oven.  Voor de keramiekcursussen is het bakken in een goede oven 
van groot belang. Gezien de grote belangstelling voor de keramiekcursussen is dit een goede 
investering, waarmee het eigen materiaalbezit van de VuZ sterk is verbeterd. 
*Verbeteren van de samenwerking met andere organisaties. Er is een cursus in de bibliotheek van 
Zuidlaren georganiseerd en er is samengewerkt met ‘t Huus van de Taol. 
*De organisatie van de cursussen ten tijde van de coronamaatregelen. Alle praktische problemen 
met roosters, gebouwen, betalingen en inschrijfvoorwaarden zijn opgelost.  Wanneer alle richtlijnen 
van het RIVM in overleg met de beheerders van de gebouwen kunnen worden toegepast gaat de VuZ 
in 20-21 door. 
 
Financieel  
De groepen waren in het afgelopen cursusjaar gemiddeld ruim bezet en dit leverde een goede omzet 
op. Dit cursusjaar is het aantal cursisten gestegen tot ruim 1000. De cursussen zijn in verband met 
Corona vanaf half maart gestopt. De deelnemersbijdragen voor de niet gegeven cursusuren zijn naar 
rato terugbetaald aan de cursisten. De docenten hebben evenwel hun vergoeding behouden voor de 
niet gegeven lessen.  
Dit jaar is een grote investering gedaan. Er is een nieuwe oven gekocht voor de keramieklessen ter 
hoogte van € 8.058. Voor het volgende cursusjaar is € 7.000 gereserveerd voor het opvangen van de 
consequenties van de navolging van de RIVM-richtlijnen op het gebied van Corona, zoals minder 
cursisten per cursusruimte. 
De afgelopen jaren zijn financieel goed verlopen en daarom is besloten om in het komend seizoen de 
vergoeding per uur van de docenten met ca. 11 % te verhogen. Er is een gezond vermogen om 
tijdelijke tegenslagen op te vangen.  

 

In november 2020 heeft een onafhankelijke kascommissie de financiële huishouding van de 
Stichting Volksuniversiteit Zuidlaren beoordeeld. Deze kascommissie heeft zoveel mogelijk 

stukken gecontroleerd en in orde bevonden De commissie oordeelt dat de Stichting een 
gezonde financiële indruk maakt. Daarnaast doet de kascommissie enkele voorstellen ter 
versterking van onderdelen van het boekhoudkundige proces.  
Op grond van het advies van de kascommissie heeft het bestuur van de stichting op 1 december 2020 
besloten om aan de penningmeester décharge te verlenen. 
 


