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Beloningsbeleid (Terug naar boven)
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning; alleen een
vergoeding voor de gemaakte kosten voor het uitoefenen van de bestuursfunctie.
Het personeel van Vereniging Den Bolder ontvangt salaris volgens de C.A.O. Welzijn.
Verslag van activiteiten (Terug naar boven)
Activiteiten welke passen binnen de doelstellingen van Den Bolder zijn
ondergebracht in werkgroepen. De werkgroepen werken zelfstandig binnen de door
henzelf opgestelde begroting en activiteitenplanning, maar zijn verantwoording
schuldig aan het bestuur. Het bestuur is dan ook eindverantwoordelijk. Bestuursleden
hebben, waar nodig, overleg met de werkgroepen waarvoor zij als
bestuursverantwoordelijke zijn aangesteld.
Werkgroepen: Alles Kids, Avond-4-Daagse, BolderLive, BlaasFestival, Bridgeclub
Waspik Troef, Bruisende Bolder Braderie, Fiets-3-Daagse, Filmtheater, Hobbyclub,
Jeugdvakantieweek, Kick-Off, La Bomba, Rabo Expositie, Sponsering, Kade 19,
Theater, Superflights, Zomerkamp.
Daarnaast is er een werkgroep Bolder Beheer Activiteiten genaamd, waarbij het
beheer van Den Bolder steeds naar nieuwe passende activiteiten in het gebouw voor
een doelgroep of de gehele (dorps)bevolking zorgt. Tevens regelen zij enkele jaarlijks
terugkerende activiteiten.
Informatie over de werkgroepen en hun activiteiten is op de website van Den Bolder
te vinden.
Jaarrekening (Terug naar boven)
In bijgevoegd document treft u de Jaarrekening Vereniging Den Bolder 2012 en
toelichting daarop van Vereniging Den Bolder aan.
Beleidsplan (Terug naar boven)
Den Bolder heeft een uitgebreid beleidsplan voor de komende jaren 2013-2017.
Onderstaand ziet een uitgewerkt onderdeel van het beleidsplan; namelijk hoofdstuk
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Jeugd- & Jongerenbeleid (Terug naar boven)
De jeugd heeft de toekomst, ook in Waspik. En dit geldt evenzeer voor een
organisatie als Den Bolder. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in fasen en daar
horen nu eenmaal strubbelingen bij. Het hiermee omgaan behoort tot de
opvoedingstaak van de ouders. Of het goed gaat met de jeugd heeft in belangrijke
mate invloed op de kwaliteit van onze samenleving. Jongeren hebben de
mogelijkheid zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die actief deelnemen
aan de samenleving. Investeren in de jeugd van nu is van belang, niet alleen wat
betreft de ontplooiingsmogelijkheden maar ook voor de sociale samenhang en
ontwikkeling.
Gelet op de doelstelling van Den Bolder zijn we ons er van bewust een belangrijke
schakel te vormen in een goed jeugd- en jongerenbeleid in Waspik, dit naast en zo
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nodig met overige instellingen, zoals de scholen, en organisaties. Een beleid dat zich
niet specifiek richt op de risico’s en problemen maar op de mogelijkheden en kansen
en een actief participeren in de samenleving.
Binnen het jeugd- en jongerenwerk onderscheiden we het ongeorganiseerde jeugden jongerenwerk, de zogenaamde vrije inloop activiteiten, en georganiseerde jeugden jongerenwerk, hetgeen door werkgroepen van Den Bolder wordt georganiseerd.
Van belang is dat alle activiteiten laagdrempelig zijn en aansluiten bij de
belevingswereld van zowel de jeugd als de jongeren. Deze activiteiten kunnen onder
meer gericht zijn op vrijetijdsbesteding. Communicatie met en door jongeren speelt
zich vooral af via de moderne communicatiemiddelen, zoals Twitter, Hyves en
Facebook. Om een doeltreffend beleid ter realiseren wordt betrokkenheid en een
actieve participatie aan de samenleving van hen vereist.
Ongeorganiseerd Jeugd- en Jongerenbeleid (Terug naar boven)
Met het terugtreden van Stichting Jongerencentra Waalwijk, De Tavenu, eind 2011 uit
Waspik kreeg Den Bolder de beschikking over de in het gebouw aanwezige
jongerenruimte. Reden om met de gemeente te overleggen over de aanpak van het
jeugd- en jongerenwerk in Waspik. Besloten is dat Den Bolder dit ter hand gaat
nemen, maar ook ‘oog en oor’ zal zijn voor de gemeente in geval van overlast door
jongeren. Na herinrichting van de jongerenruimte, welke de naam Kade 19 heeft
gekregen, is een opdracht verstrekt aan een werkgroep dit op te starten met als taak:
* Het signaleren en initiëren van interesses en behoeften onder de jeugd en
jongeren;
* Het stimuleren van jeugd en jongeren tot het zelf organiseren van activiteiten met
een vrije inloop karakter;
* Het mede beheren van de jeugd- en jongerenruimte en toezien op een
verantwoord gebruik van deze ruimte door deelnemers aan activiteiten;
* Controle (op de achtergrond) op de georganiseerde activiteiten en gedragingen
van de jeugd en jongeren;
* Het signaleren van problemen met jeugd en jongeren, niet alleen wat activiteiten
van Den Bolder betreft, maar ook binnen de gehele Waspikse gemeenschap. Deze
problemen dienen direct gemeld te worden bij de gemeente.
Het is de bedoeling dat de activiteiten door de jeugd en jongeren zelf worden
georganiseerd, afgestemd op de interesses en belangstelling van de leeftijdsgroep.
Desgevraagd faciliteert Den Bolder bij de organisatie van de activiteiten.
Aangezien Den Bolder niet beschikt over kwalitatieve zowel als kwantitatieve kennis
wat de opvang van probleemjeugd betreft zal hiervoor een beroep worden gedaan
op professionele organisaties en/of instellingen.
De vraag is echter hoe houdt je jongeren in beeld die van groep acht basisonderwijs
naar het voortgezet onderwijs gaan. Aangezien Waspik niet over scholen voor het
voortgezet onderwijs beschikt dienen jongeren naar omliggende, grotere gemeenten,
uit te wijken met als gevolg dat zij zich meer en meer gaan richten op het
uitgaansleven in die gemeenten. Daarbij leven zij in een nogal turbulente wereld met
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sterk wisselende belangstelling, wat vandaag in is, is morgen weer voorbij. Met de
directies van de basisscholen vindt jaarlijks overleg plaats over het jeugd- en
jongerenwerk en waar mogelijk vindt er een samenwerking plaats. Eveneens zullen
wij door middel van contacten met het voortgezet onderwijs moeten trachten te
achterhalen hoe wij de groep jongeren bij activiteiten in den Bolder kunnen
betrekken.
Georganiseerd Jeugd- en Jongerenwerk (Terug naar boven)
Het betreft hier activiteiten van werkgroepen van Den Bolder waarin de jeugd en
jongeren vertegenwoordigd zijn. De activiteiten worden door hen zelf opgestart en
ook onderhouden waarbij Den Bolder als organisatie hen stimuleert en faciliteert. Dit
middels het beschikbaar stellen van ruimte en indien nodig, het bieden van
ondersteuning. Alhoewel de werkgroepen zo veel mogelijk autonoom te werk mogen
gaan blijft de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur van Den Bolder.
Als organisatie zullen wij voortdurend attent moeten zijn op de belevingswereld en
de behoeften van hen. Wanneer wij signalen ontvangen voor nieuwe activiteiten
zullen wij er voor moeten zorgen dat er actie wordt ondernomen deze op te starten.
Alcohol- en Drugsbeleid (Terug naar boven)
Door Den Bolder worden de wettelijke bepalingen nageleefd en wordt geen
alcoholhoudende drank verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar. Het gebruik dan
wel het verhandelen van drugs in en in de directe nabijheid van Den Bolder is ten
strengste verboden. Bezoekers waarbij geconstateerd wordt dat zij verdovende
middelen in hun bezit hebben worden direct uit Den Bolder verwijderd.
Rookbeleid (Terug naar boven)
Ingevolge wettelijke bepalingen is het in Den Bolder niet toegestaan te roken. Ook
de E-Smoker is in Den Bolder niet toegestaan.
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