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Voorwoord

Alles van waarde is niet weerloos
Alles van waarde is weerloos, zo luidt de dichtregel van Lucebert. Dat leek ook voor de
volksuniversiteit K&O te gelden. K&O vertegenwoordigt een grote waarde in Oegstgeest. Het
is een instituut dat velen de gelegenheid geeft zich te ontwikkelen, expressief bezig te zijn,
zich te ontspannen en te genieten van kunst. Deze waarde leek het te moeten afleggen
tegen het geld. Onder aanvoering van mijn helaas te vroeg overleden voorganger Egmond
van Rijn heeft K&O zich daartegen te weer gesteld. Met resultaat: de gemeenteraad heeft
K&O de aangemoedigd zich verder te ontwikkelen tot een cultuurhuis.
K&O van grote waarde voor Oegstgeest
Die uitdaging heeft K&O opgepakt. Met een goeddeels vernieuwd bestuur dat kan bouwen
op het gedegen werk van haar voorgangers. Het is aan hen te danken dat K&O de credits
heeft gekregen die het verdient. Maar niet in de laatste plaats geldt dit voor het secretariaat.
Jantine en Paula zijn het interne én externe gezicht van de organisatie. Door hun directe
contacten met de deelnemers aan K&O’s activiteiten zijn zij bepalend in ons positief gezicht
naar buiten.
Naar het cultuurhuis
De wens van de gemeenteraad om te komen tot een cultuurhuis, zal inhoud krijgen door
samenwerking en verbreding. De samenwerking gaat primair vorm krijgen door de band met
de bibliotheek stevig aan te halen. De verbreding zit in het aanbod van muziekonderwijs.
Daartoe is samenwerking met Bergen Muziek gestart per 1 januari 2018.
Aanpassing huisvesting
Voor de samenwerking en verbreding is een aanpassing van de ruimten van K&O en de
bibliotheek nodig. De gemeenteraad heeft daarvoor een bedrag van 190.000 euro
gereserveerd. De bibliotheek en K&O hebben daarvoor een plan ontwikkeld en in december
2017 aan de verantwoordelijk wethouder gepresenteerd. Daarna zal het bij de fracties in de
gemeenteraad worden toegelicht.
Aansluiting bij de tijd
K&O heeft net als vele volksuniversiteiten te maken met de gevolgen van de veranderingen
in de samenleving. Te noemen zijn: de digitalisering, de sociale media, de drukke
tweeverdieners van tussen de 30 en 50 jaar, de verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd, het toenemen van de eenpersoons huishoudens.
Deze ontwikkelingen hebben invloed op onze vraag. Die tekent zich al af bij de sterke
afname van de deelname aan het taalonderwijs. Mensen willen zich mogelijk niet meer voor
langere tijd binden. Ook wil men in korte tijd een resultaat bereiken. De sectie talen
bespreekt hoe hiermee om te gaan. Daarbij kan geleerd worden van de aanpak van de
secties kunst en creatief. Die zijn succesvol met korte cursussen en workshops. Met het
binnen huis krijgen van Bergen Muziek komen veel jongeren en hun ouders bij K&O en de
bibliotheek over de vloer. Wij hopen daarmee ook nieuwe deelnemers voor K&O te winnen.

Tot slot
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Wij zien de toekomst van K&O met vertrouwen tegemoet en danken de docenten,
sprekers, vrijwilligers en deelnemers voor hun inspanningen voor en bij K&O.
Gerard Wuisman
Voorzitter
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OVERZICHT VAN HET JAAR 2016 - 2017
1.

DE STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT K&O OEGSTGEEST

De Volksuniversiteit K&O Oegstgeest heeft ten doel de geestelijke ontwikkeling en vorming
en daarmee het welbevinden van de inwoners van Oegstgeest en omgeving te bevorderen.
K&O Oegstgeest doet dat door het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst,
cultuur, educatie, creativiteit en maatschappelijke vorming. Daartoe organiseert zij
cursussen, lezingen en verdiepend museumbezoek. K&O Oegstgeest wordt geleid door een
bestuur, dat geheel uit vrijwilligers bestaat.
2.

ORGANISATIE

De activiteiten van K&O werden in het seizoen 2016-2017 geleid, gecoördineerd en voor een
groot deel uitgevoerd op haar locatie op de Lange Voort 2u, naast de bibliotheek. Hier
bevinden zich cursuslokalen en het kantoor.
Het kantoor is op werkdagen (behalve tijdens schoolvakanties) geopend van 9.00 tot 13.00
uur. Mevrouw Jantine van Kernebeek en mevrouw Paula van Kalmthout hebben het
afgelopen seizoen alle voorkomende werkzaamheden op administratief, organisatorisch en
financieel gebied verricht.
3.

HET BESTUUR

Het Algemeen Bestuur van K&O kent vier geledingen:
- het Dagelijks Bestuur
- de Sectie cursussen
- de Sectie lezingen
- de Sectie Museumbezoeken
In verslagjaar hebben de volgende mutaties in het bestuur plaatsgevonden:
Uitgetreden:
September 2016 Marga de Boer, sectie taal en literatuur en waarnemer kunst en
cultuur, ruim 10 jaar lid
Maart 2017 Cos van Teylingen, vice voorzitter en waarnemend voorzitter, bijna 12 jaar
lid
Toegetreden:
- September 2016: Willem Ronner, Harry van Schooten, Corina Zuiderduin, Rinske Koolstra
- November 2016 : Lia Hooijmans
- Maart 2017 Gerard Wuisman
Samenstelling bestuur einde verslagjaar 2016-2017
Dagelijks bestuur
Dhr. G.P.I.M. Wuisman
Dhr. P.W. Ronner
Mevr. Y. de Waal
Dhr. W.F. Visée

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
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Cursussen
Dhr. H.J.A. van Schooten
Mevr. R. Koolstra
Mevr. C.H.A. Hooijmans
Mevr. E.M. Jonkhout
Mevr. C.C.P.J. Zuiderduin

kunst en cultuur
taal en literatuur
welzijn, sport en spel
culinair
creativiteit

Lezingen
Mevr. E. van Oortmerssen-Schutte
Mevr. W.H.M. Koek-van Ruiten
Museumbezoeken
Mevr. Y. de Waal
Werkwijze
Het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur vergaderen in de regel eenmaal per zes
weken. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur worden bijgewoond door één van de
leden van het secretariaat. De verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden ligt vast in het ‘Organisatieplan K&O Oegstgeest’. Een jaarkalender geeft aan
wanneer bepaalde onderwerpen in het bestuur besproken worden.
Alle bestuursleden verrichten hand- en spandiensten bij de organisatie van de activiteiten.
De sectiehoofden en het secretariaat coördineren de activiteiten en stemmen dagen, tijden
en locatie op elkaar af.
5.

CONTACTEN IN EN BUITEN OEGSTGEEST

K&O is één van de organisaties die het sociaal-cultureel-educatief gezicht van Oegstgeest
bepalen. K&O staat open voor samenwerking met andere organisaties in ons dorp, maar ook
met organisaties in de nabije regio, in de overtuiging dat dit voordelen oplevert voor alle
partijen, niet het minst haar klanten.
Zo is er samenwerking met de Bibliotheek Bollenstreek en zijn er contacten met BplusC.
Waar mogelijk en zinvol voeren we evenementen uit in samenwerking met deze of met
andere organisaties.
We onderhouden in het bijzonder goede relaties met de Volksuniversiteiten van Katwijk en
Leiderdorp. Samen met deze organisaties is het succesvol verdiepend museumbezoek
opgezet.
K&O neemt deel aan het Landelijk Overleg Directeuren Volksuniversiteiten.
Met de gemeente Oegstgeest zijn wij regelmatig in contact. Minimaal eenmaal per jaar
overlegt het Dagelijks Bestuur met de wethouder.
6.

HUISVESTING
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De activiteiten van de Stichting K&O Oegstgeest worden verzorgd vanuit het K&O-gebouw
aan de Lange Voort. Van de gemeente heeft K&O een meerjarige garantie voor de
financiering van de huisvestingslasten.
In het kader van het efficiënt gebruik van de ruimten en de financiële exploitatie bevordert
K&O het gebruik door derden van de K&O-ruimten.
In het verslagjaar 2016-2017 heeft K&O behalve van de eigen faciliteiten aan de Lange Voort
ook van andere locaties gebruik gemaakt, zoals yoga in Sporthal De Cuyl. Zij streeft er echter
naar zoveel mogelijk activiteiten in de eigen lokalen te doen plaatsvinden.
De lezingen en films werden gehouden zowel bij K&O Oegstgeest als in de bibliotheek. In de
toegangsprijs voor lezingen is in de pauze een kop koffie of thee en na afloop een drankje
inbegrepen. Bij de films is er na afloop een drankje en hapje.
7.

PUBLICITEIT

Boekje, folders en Open Huis
Ook voor het seizoen 2016-2017 heeft K&O weer een programmaboekje samengesteld met
een overzicht van het volledige programma. Het had een oplage van 3.000 stuks.
Het boekje is inmiddels een handelsmerk van K&O geworden. Wij slaagden erin met de
distributie rond 5 mei te beginnen. Ze zijn op tal van plaatsen neergelegd. Bij artsen,
apothekers, supermarkten, andere winkeliers en horecagelegenheden. Daarnaast zijn voor
de lezingen, films en museumbezoeken weer afzonderlijke folders en posters gemaakt, die
uitgekiend zijn verspreid. Deze zijn artistieker uitgevoerd dan in voorgaande jaren, om zo
ook nieuw publiek te bereiken.
Omdat de zomervakantie opnieuw vrij laat viel, kozen wij zaterdag 27 augustus 2016 voor
ons Open Huis. We deden dat zowel om nieuwe klanten te trekken als om publiciteit te
genereren en onze naamsbekendheid in Oegstgeest te versterken. Het bracht ook docenten
en bestuur bijeen wat het gevoel van samenhorigheid versterkte. Het Open Huis had ook nu
weer een levendig karakter en het werd druk bezocht.
Waar mogelijk en zinvol was K&O bij andere evenementen present om aandacht voor ons
programma en onze organisatie te trekken.
Overige publiciteit
Verder heeft K&O Oegstgeest in het verslagjaar aan haar activiteiten bekendheid gegeven
door:
- aankondigingen en verslagen in de lokale en regionale pers, zoals de Oegstgeester
Courant, het Witte Weekblad en enkele andere huis-aan-huis bladen;
- een affiche met het lopende halfjaarprogramma in het portaal beneden en bij de ingang
van het Kantoor;
- het verspreiden van de posters, separaat voor iedere lezing, film en museumbezoek, die
werden opgehangen in een groot aantal winkels en andere lokaliteiten in de directe en
wijdere omgeving;
- vlak voor de jaarwisseling de inmiddels gebruikelijke grote advertentie in de
Oegstgeester Courant met het programma van het eerste halfjaar van 2017;
- het zenden van nieuwsbrieven aan de e-mailadressen van al onze klanten, waarin we
speciaal de aandacht vestigen op komende cursussen, lezingen en andere evenementen;
- Facebook-berichten;
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-

de zo actueel mogelijk gehouden website www.ko-oegstgeest.nl. Via deze website kan
men online inschrijven. Daarvan wordt veel en steeds meer gebruik gemaakt.

Dank aan allen die de K&O publiciteit ondersteunen
Wij danken de redacties van de betrokken dag- en weekbladen voor de aandacht die zij aan
K&O Oegstgeest hebben besteed, in het bijzonder de Oegstgeester Courant en de
Oegstgeester correspondent van deze krant. Ook dank aan de winkeliers en andere
instellingen die gelegenheid gaven affiches op te hangen en boekjes en folders neer te
leggen.
8.

CURSUSSEN (2016- 2017)

De sectie cursussen bood 141 cursussen aan, waarvan er 87 van start konden gaan.
Daaronder ook 8 museumbezoeken die samen met de Volksuniversiteiten van Katwijk en
Leiderdorp werden georganiseerd. Het totale aantal cursisten/deelnemers bedroeg: 901
(vorig seizoen: 847).
Een overzicht van de afgelopen drie jaar levert het volgende beeld op qua cursisten:
2016/2017

2015/2016

2014/2015

Kunst en Cultuur

220

179

241

Museumbezoek

71

49

64

Taal en Literatuur

217

235

223

Creatief

144

168

230

Welzijn, Sport en Spel

135

121

157

Culinair

13

14

18

Zomercursussen

101

81

n.a.

Totaal*

901

847

933

* als eenzelfde persoon aan meerdere cursussen deelneemt wordt hij/zij meerdere keren als
deelnemer geteld.
8.1

CURSUSSEN (van start gegaan, incl. de museumbezoeken)
en deelnemers in 2016/2017 t.o.v. vorige jaren
2016/2017
aantal
cursus/deelnemers/ gem

Kunst en Cultuur
Museumbezoek
Taal en Literatuur
Creatief

15
8
26
19

220
71
217
144

14,6
8
8,3
7,6

2015/2016
2014/2015
aantal
aantal
cursus/deelnemers/ gem. cursus/deelnemers/gem.

15
7
28
23

179
49
235
168

11,9
7
8,1
7,3

18
6
27
31

241
64
223
230

13,4
10,7
8,3
7,4

8
Sport en Welzijn
Culinair
Zomer

11
1
7

135
13
101

12,3
13
14,4

11
2
5

121
14
81

11
7
16,2

Totaal

87

901

10,4

91

847

9,3

16 157
9,8
2
18
9
n.a. (niet aangeboden)
100

933

8.2 CURSUSREALISATIE K&O-jaar 2016/2017 t.o.v. vorige jaren
Sectie

Cursus

K&C

Kunst / -Geschiedenis
Museumbezoek

Totaal

2016/2017

2015/2016

2014/2015

15
8
23

15
7
22

18
6
24

3
n.a.
9
6
6
1
n.a.
n.a.
1
26

4
n.a.
7
6
9
1
n.a.
n.a.
1
28

3
0
7
6
9
1
1
0
n.a.
27

T&L

Frans
Engels
Spaans
Nederlands
Italiaans
Latijn
Russisch
Duits
Uitgeven
Totaal

Creatief

Tekenen/schilderen
Kalligrafie
Boetseren
Diversen
Totaal

12
1
2
4
19

14
2
2
5
23

16
4
3
8
31

S&W

Do-In
Yoga
Bridge
Diversen
Totaal

1
2
8
0
11

1
2
6
2
11

1
3
10
2
16

Culinair

Kookcursussen
Totaal

1
1

2
2

2
2

6
1
n.a.
7
87

3
1
1
5
91

n.a.
n.a.
n.a.

Zomer

Bridge
Fietstocht
Schilderen
Totaal
Totaal generaal

100

9,3

9

8.3 CURSUSSEN - Inhoudelijke toelichting en vooruitblik

a. Kunst & Cultuur
Cursussen
Dit verslagjaar was Scandinavië het thema van het seizoen. Cursisten werden meegenomen
op een bijzondere ontdekkingstocht langs afgelegen, maar indrukwekkende architectuur,
archeologische hoogtepunten en andere culturele erfenissen uit Scandinavië. In de cursus
Een ander Scandinavië werd het tumultueus verleden de Noorse en Deense koningen en van
de Vikingen uiteengezet. Het prachtige IJsland, land van gletsjers en vuur was ook onderdeel
van het thema. De beroemdste bezienswaardigheden van dit bijzondere eiland: de kokend
water spuitende Geysir, de vulkaan Hekla tijdens een uitbarsting en de prachtige waterval
van de Gullfoss kwamen aan bod en ook prachtige verhalen over Vikingen en verbannen
criminelen. In de cursus Muziek uit het hoge Noorden, kon kennis worden gemaakt met de
warme klanken die in deze koude luchten zijn ontstaan .
Het programma-aanbod bestond verder uit zeer uiteenlopende onderwerpen zoals: oude
culturen van Europa, de vrouw in de Middeleeuwen en het tapijt van Bayeux.
Verdiepend museumbezoek
K&O heeft dit seizoen samen met de volksuniversiteiten van Katwijk en Leiderdorp 8
bezoeken aan musea georganiseerd, waaraan 71 bezoekers vanuit Oegstgeest meededen.
Het bezoek bestaat uit een lezing over de tentoonstelling door de betrokken conservator of
een andere deskundige, daarna is er een rondleiding over de tentoonstelling.
De serie opende met een bezoek aan het SieboldHuis en de Hortus Botanicus aan het
Rapenburg in Leiden. Vervolgens werden in het Katwijks Museum de werken van Bernard
Blommers, schilder van de eerste generatie van de Haagse School, bekeken. Het Mauritshuis
in Den Haag werd twee maal bezocht: in oktober 2616 voor de tentoonstelling van een
selectie 17e -eeuwse Hollandse meesters uit de Engelse Royal Collection en in maart 2017
voor Slow Food, maaltijdstillevens uit de 17e eeuw. Het Rijksmuseum voor Volkenkunde
werd eveneens twee maal bezocht: in december 2016 voor de mooiste verenobjecten uit de
museumcollectie en in mei 2017 vanwege de tentoonstelling Cool Japan. In december 2016
vond eveneens een rondleiding in de Van Nelle fabriek in Rotterdam plaats en in februari
2017 werd in het Rijkmuseum van Oudheden in Leiden de tentoonstelling Koninginnen van
de Nijl over de koningin in het oude Egypte bezocht.
b. Creativiteit
In het verslagjaar zijn 19 cursussen van start gegaan waaraan 144 cursisten deelnamen. Een
groot deel van cursisten heeft behoefte aan een vast contactmoment per week gedurende
het hele cursusseizoen en neemt deel aan zowel de najaars- als de voorjaarscyclus van een
creatieve cursus. Nieuw en succesvol was de cursus Patchwork en Quilten, voor breien was
jammer genoeg onvoldoende belangstelling. Om meer belangstellenden binnen onze muren
te krijgen worden er in seizoen 2017/2018 diverse workshops van 2 uur tegen een
aantrekkelijke prijs aangeboden, o.a. sieraden van glas, vrij boetseren, kennismaking met
acryl. Wij hopen de deelnemers hieraan te interesseren voor ons gehele cursusaanbod.
c. Talen
In het verslagjaar zijn 26 cursussen met 217 cursisten van start gegaan.
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De leeskringen doen het al jaren prima. Dit seizoen waren er twee over Nederlands proza,
twee over Nederlandse poëzie, één over Franse literatuur en er was een leeskring Latijn.
Deze cursussen bestaan uit zes of zeven bijeenkomsten per seizoen.
De 2 nieuwe cursussen Nederlands voor anderstaligen konden vanwege een te gering aantal
aanmeldingen niet van start gaan.
Ook zien wij dit verslagjaar een lichte teruggang in het aantal deelnemers aan cursussen
van 25 lessen per seizoen. Mogelijk willen cursisten zich niet binden voor langere periodes.
Een wijziging in het aanbod naar kortere cursussen is in voorbereiding en zal in seizoen
2018/2019 worden ingevoerd.
d. Sport, spel en welzijn
Dit seizoen hebben wij 135 cursisten verwelkomd bij 11 cursussen. Het leeuwendeel van de
deelnemers schreef in voor een cursus bridge. Bridge is al enkele seizoenen enorm populair,
beginnende bridgers schrijven frequent in voor een vervolgcursus. Ook voor
(zomer)workshops over specifieke bridgeonderwerpen is veel belangstelling. Daarnaast was
er, evenals in vorige seizoenen, belangstelling voor yoga en Do-in. Voor twee nieuwe
cursussen over (mindful)bewegen was helaas onvoldoende belangstelling. Om meer mensen
te interesseren worden in seizoen 2017/2018 diverse workshops van 2 uur tegen een laag
tarief aangeboden, waaronder lachyoga, meditatie en bridge.
e. Culinair
De ingezette afnemende belangstelling voor culinaire cursussen heeft zich in het verslagjaar
doorgezet, 1 van de 4 aangeboden kookcursussen ging door: de workshop Kerstlunch. In
seizoen 2017/2018 worden geen kookcursussen meer aangeboden, op kleine schaal
proberen wij workshops over populaire producten, zoals bijvoorbeeld over thee onder de
aandacht te brengen.
f. Zomercursussen
In juli en augustus 2017 boden wij zes bridgeworkshops en een fietstocht aan die alle
doorgingen en 101 deelnemers trokken. Ook in seizoen 2017/2018 worden de workshops
weer aangeboden, niet alleen in de zomer, maar gedurende het hele seizoen.
9. LEZINGEN/FILMS
Vier van de zes activiteiten van de sectie lezingen waren dit seizoen gewijd aan het thema
Scandinavië. Er stonden twee Scandinavische films, As it is in heaven en Festen, op het
programma, daarnaast verzorgde Gerrit Jan Zwier een lezing over de Scandinavische landen
en was er een lezing over Scandinavische thrillers ingepland. Door ziekte van de spreker
moest de laatstgenoemde lezing helaas worden geannuleerd en voor de film Festen bleek
onvoldoende animo.
De klassieke oudheid werd door Fik Meijer bij 77 bezoekers over het voetlicht gebracht. In
het kader van de Boekenweek bezocht schrijver Stefan Hertmans Oegstgeest en besprak
daar zijn nieuwste boek De bekeerlinge voor een publiek van 82 belangstellenden.
Totaal aantal betalende bezoekers van deze 4 activiteiten: 211.

