
 

 

Nieuwsbrief  
 

We zitten in een bijzonder periode met het coronavirus. Voor Elckerlyc heeft dat grote 

gevolgen. We hadden de hoop om alle betrokken daarover bij te praten in de 

jaarvergadering. Maar helaas hebben we die, na meerdere keren uitstel, moeten laten 

vervallen. Om jullie toch bij te praten hebben we een nieuwsbrief opgesteld. Daarin kijken 

we terug naar 2019 maar bespreken we ook de actuele situatie en kijken we vooruit voor 

zover dat kan in deze onzekere tijd.  

 

Terugblik 
Wij kijken eerst terug naar 2019. Gemeenschapscentrum Elckerlyc was ook in 2019 weer het 

middelpunt van het sociaal, cultureel, maatschappelijk en deels ook sportieve leven in 

Luttenberg. Heel veel mensen wisten, soms meerdere keren per week, de weg naar het 

gemeenschapscentrum te vinden om er deel te nemen aan de diverse activiteiten die er 

plaats hebben gevonden door het gehele jaar heen. 

 

Een vast aantal activiteiten waren toen weer succesvol. De Bazaar, Lil ’Hill festival en 

natuurlijk het Luttenbergfeest. Het Oud & Nieuwe feest is weer terug van weggeweest 

sinds de jaarwisseling 2018-2019.  

 

 

 

 

 

Financieel jaarverslag 2019 
Financieel gezien was 2019 een jaar die we met een klein negatief resultaat hebben afgesloten.  

De inkomsten van Elckerlyc komen uit een drietal bronnen; baromzet, activiteiten en verhuur van de 

zalen in Elckerlyc. 

De baromzet draaide goed, hoewel niet te vergelijken met jubileumjaar 2018, toen de Luttenberg 700 

activiteiten voor extra baromzet zorg droeg. 

Inkomsten van de verschillende georganiseerde activiteiten varieerden van matig (Lil’Hill had gratis 

entree om de nieuwe locatie te promoten) tot goed (Luttenbergs Feest) en blijven daarmee een 

belangrijke bron van inkomsten. De kermis was in 2019 mede door het goede weer goed bezocht en had 

geen bijzondere concurrentie van de gelijktijdige dorpsfeesten.  

De verhuur van zalen is een redelijk stabiele bron van inkomsten door de verschillende vaste gebruikers 

van Elckerlyc. Door de inzet van Joyce was 2019 een goed jaar voor de verhuur van Elckerlyc als 

vergaderlocatie. Aan de kostenkant hebben we in 2019 extra kosten gemaakt voor inrichting en 

onderhoud van het gebouw (buitenschilderwerk). 

Iedereen die meer inzicht wil in de cijfers van 2019 kan contact opnemen met Arend Jan Koning 

(Penningmeester) 

 



Buitenboel 
De afgelopen tijd is hard gewerkt om de buitenboel netjes en aantrekkelijk te maken.  

Het nieuwe pad vanaf de schaapskooi door het kerkelandje sluit nu mooi aan bij 

Elckerlyc. De vuilcontainer is nu netjes weggewerkt achter een schutting en er is een 

doorgang gemaakt door de heg bij de Jeu De Boules baan, fietsers die nu een broodje 

willen eten bij het TOP (Toeristisch Overstap Punt) kunnen nu ook gebruik maken van het 

terras achter Elckerlyc, tevens is het kunstwerk nu voor iedereen beter bereikbaar en te 

bewonderen. Om het helemaal compleet te maken is het plan om op het terras nieuw 

meubilair neer te zetten. 

Misschien niet direct opgevallen, maar ook de buitenkant van Elckerlyc heeft een frisse 

schilderbeurt gehad, de kapotte dakpannen zijn vervangen en het uitstekend bordes aan 

de zijkant van Elckerlyc is verwijderd. 

 

Bemensing 
Qua bemensing is er in 2019 en het afgelopen jaar het e.e.a. gewijzigd. Door de 

toenemende bezettingsgraad in Elckerlyc, heeft Joyce, soms te weinig tijd over om zich te 

richten op nieuwe, creatieve ideeën en evenementen. Het bestuur van Elckerlyc heeft 

daarom eind 2019 besloten om op zoek te gaan naar flexwerkers, die inzetbaar zijn om zo 

af en toe de dagelijkse taken van Joyce over te nemen. Drie kandidaten meldden zich 

aan en zijn na een gesprek met het bestuur en Joyce aangenomen als officiële betaalde 

flexkracht voor Elckerlyc. Buiten Joyce om zal je dus, zo nu en dan ook één van deze 

flexwerkers kunnen treffen in Elckerlyc.  

Welkom: Willemien Reimert, Daniëlle Jansen en Jolanda Lohuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers 
Gelukkig kunnen we altijd nog rekenen op veel vrijwilligers bij Elckerlyc. We werken op dit 

moment met een vrijwilligers app, waarin al 36 vrijwilligers zijn opgenomen.  

Is er een evenement, activiteit of een ander klusje in Elckerlyc en zijn extra handjes en/of 

expertise nodig, dan worden deze vrijwilligers benaderd of zij iets kunnen en/of willen 

betekenen. Geen verplichtingen, maar gewoon omdat men het leuk vindt om hier 

onderdeel vanuit te mogen maken. 

 

We zijn altijd erg blij met onze vrijwilligers!  

Super bedankt voor al jullie hulp! 



Nieuwe evenementen - activiteiten 
Nieuw is het organiseren van evenementen of activiteiten door enthousiaste Luttenbergers als persoon 

of als groep: Deze personen of groepen zijn niet direct gebonden aan Elckerlyc, maar vinden het wel leuk 

om eens iets te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn De Top700 en De Dorpskwis. 

Beide evenementen zijn zowel financieel als cultureel omarmt door Elckerlyc, hierdoor is het mogelijk 

geworden om ze ook daadwerkelijk plaats te laten vinden. 

Denk je nu, dat lijkt mij/ons ook wel leuk, kom gerust eens langs en dan gaan we kijken wat er mogelijk 

is. 

 

Corona tot nu toe 
De Lock down begon net voor ons Bazar weekend. Alles stond klaar en moest helaas weer opgeruimd 

worden. Toen dachten we nog dat de Bazaar mogelijk in mei door kon gaan maar inmiddels weten we 

dat dit een illusie was. Helaas ook jammer voor iedereen die fanatiek geoefend had voor een spetterend 

optreden. De trekking van de loterij hebben we nog uiteindelijk nog wel online gedaan op 3 mei. 

 

Vanaf juni is Elckerlyc weer open gegaan. Belangrijk daarbij was dat de dagopvang weer door kon gaan 

en dat ook de kaartochtend weer is opgestart. Op die manier draagt Elckerlyc toch weer bij aan de 

sociale contacten. Helaas zit Elckerlyc op dit moment weer dicht tot tenminste 19 januari. (uitgezonderd 

de dagbesteding op maandag, woensdag en donderdag).  

 

Op 9 mei heeft de werkgroep TOP700 een mooie en indrukwekkende corona-uitzending Samen Sterk 

Luttenberg verzorgd vanuit Elckerlyc via Salland1. Dit zorgde voor verbinding in het dorp en de 

mogelijkheid om de soms persoonlijke verhalen met elkaar te delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitblik 
Vooruit kijken is altijd lastig. Inmiddels zitten we weer in een lock-down. De grotere activiteiten zijn zeer onzeker. De 

dorpskwis is bijvoorbeeld al naar volgend jaar verschoven. Ook het oud & nieuw feest is niet mogelijk, we vrezen ook voor de 

bazar van 2021. Zodra de Lock-down voorbij is hopen we dat de meeste verenigingen weer gebruik kunnen maken van 

Elckerlyc. Waarschijnlijk eerst in aangepaste vorm maar als de vaccinatie op gang komt hopen we dat we weer kunnen 
uitbreiden. 

 

Financieel gezien leidt de hele Corona situatie uiteraard tot een minder rooskleurig geheel. We hebben altijd gezegd dat 

georganiseerde evenementen een belangrijke bron is om de financiële balans recht te trekken; die evenementen vielen dit 

jaar grotendeels weg. De afgeslankte vorm van het Luttenbergs Feest was financieel gezien, in relatie tot de grote van de 

organisatie, nog een erg leuke opsteker, maar Bazar en Lil’Hill vielen helemaal weg. Kosten lopen grotendeels door, maar we 

konden wel profiteren van de steun van de overheid door gebruik te kunnen maken van de zogenaamde NOW regelingen. 

Met huurders hebben we in overleg regelingen kunnen treffen, maar het zal niet verbazen dat we 2020 zullen afsluiten met 

een negatief resultaat. Met de buffer die we over de jaren opgebouwd hebben, kunnen we een rampjaar opvangen en met 

de schouders eronder en in goede gezondheid richten we ons op een beter 2021.  

 



Afgelopen Luttenbergsfeest 
Het Luttenbergsfeest zou dit jaar niet doorgaan. Tot 

er begin juli versoepelingen van de coronaregels 

werden aangekondigd. Eigenlijk te kort voor de 

voorbereiding en benodigde vergunningen. Maar de 

feestcommissie Luttenbergsfeest zetten de schouders 

er onder en daar is SES bij aangesloten. Ook de al 

geplande TOP700 was flexibel om te schuiven met de 

geplande data. De gemeente werkte mee om 

versneld de vergunningen rond te krijgen zodat we 

met elkaar een bijzondere editie van het 

Luttenbergsfeest hebben kunnen beleven. Voor de 

aankleding van het terras zijn veel complimenten 

gekomen dus dat kunnen we in de toekomst zeker 

nog een keer zo inrichten. Met dank aan alle 

vrijwilligers hebben we er een mooi feest van 

gemaakt.  

 

Oproep bestuursleden 
Bestuursleden: Gerard Lammers, Danielle Boosveld en Bouwe Alferink hebben eind 2020 

afscheid genomen. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als je interesse 

hebt horen we het graag! Je kan natuurlijk ook vrijblijvend eens het gesprek met ons 

aangaan als je wat meer informatie wil.  
 

 

 

 

 

Wist je dat: 
- We Waterschade hebben gehad door een gesprongen ketel? 

- De Rotary Raalte organiseerde in 2019 een reizende expositie ter ere van hun 50-jarig bestaan. Er 

gingen het jaar door doeken in een frame bij Elckerlyc. We hebben het mooie frame gedoneerd 

gekregen van de Rotary, waarin we nu reclame kunnen maken voor onze activiteiten. 

- Rambakkie inmiddels wekelijks oefenen in Elckerlyc? Rambakkie is een percussiegroep, voor meer 

info kijk op onze website onder het kopje gebruikers. 

 

Afsluiting 
Al met al gaan we dus een onzeker tijd in. We hebben wel het vertrouwen dat er met de 

steunmaatregelen die er zijn door heen komen. Na de coronatijd kunnen we veel dingen nog inhalen en 

ook zorgen voor een gezonde financiële situatie van Elckerlyc. 

 

Bestuur Elckerlyc en Beheerster Joyce 
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