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1. Litserborg in 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Den Dungen hebben we met Litserborg sinds 2014 een multifunctionele accommodatie om trots op 
te zijn. In het hart van het centrum aan een mooi plein, staat een prachtige accommodatie met 
verhuurbare ruimtes voor de verenigingen en organisaties, een bibliotheek en een grand café met 
voorzieningen voor de inwoners van de gehele gemeente.  

2020 was een jaar van uitersten. Enerzijds hebben we een mooie zomer gehad met een goed bezocht 
zomerprogramma, en hebben we met een bestuur met veel nieuwe gezichten een ambitieus nieuw 
ondernemingsplan geschreven, waarbij we de intentie hebben om Litserborg rendabel en van meer 
toegevoegde waarde te laten zijn voor de gemeenschap. Anderzijds zijn we niet in staat gebleken om 
onze ambities uit te voeren vanwege het uitbreken van de pandemie rond het corona of covid-19 virus. 
Ons dorpshuis moest grote periodes verplicht dicht wat activiteiten abrupt liet stoppen en waarmee 
we werden geconfronteerd met een serieus exploitatie tekort. 

 

AVG opmerking 

Dit jaarverslag toont wat we samen hebben gedaan voor de gemeenschap, aan de hand van foto’s en 
activiteiten die eerder zijn verschenen op social media. Als er specifieke namen zijn genoemd dan zijn 
deze afgestemd met de betrokkenen. 
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2. Organisatie Litserborg 
 

2.1 Bestuur Litserborg 
 

Litserborg heeft in 2020 een volwaardig bestuur gekregen: 

 Wim Molenkamp voorzitter 
 Joris Damen, penningmeester, portefeuille financiën en gebouw 
 Marcel Rus, secretaris, portefeuille ICT 
 Chantal van der Steen, portefeuille Vrijwilligers 
 Denise Maassen, portefeuille Personeel 
 Monique den Otter, portefeuille Innovatie 

Marcel, Chantal en Denise zijn dit jaar toegetreden tot het bestuur. 

Het bestuur heeft elke maand vergaderd. Veel van de discussies zijn gekleurd door corona. We 
hebben het meermalen gehad over hoe we het exploitatietekort mede door corona in samenwerking 
met de gemeente kunnen aanvullen. Ook hebben we getracht het nieuwe ondernemingsplan (zie 
verderop in dit verslag) te concretiseren. Het terras is aangepast, meer terras en een toegankelijke 
entree, zodat het meer uitnodigt om langs te komen. 

 

2.2 Personeel Litserborg 
 

In 2020 heeft het bestuur het voltallige personeel van Litserborg overgenomen van Kolibri. Deze 
overname was al in gang gezet voordat Corona roet in het eten gooide. Het personeel wordt 
aangestuurd door bedrijfsleider Frans van der Waal. De overname vond uiteindelijk plaats in juni en 
heeft ervoor gezorgd dat we enerzijds kosten besparen en 
anderzijds de zorg hebben gekregen van vast personeel. Daar 
waar mogelijk heeft het personeel corona proof Litserborg 
ondersteund. 

.  
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3. Activiteiten 2020 
 

Litserborg heeft in 2020 veel hinder ervaren door de corona pandemie en de bijbehorende 
maatregelen. De eerste maatregelen die ons troffen werden ingezet in maart 2020. De hinder bleef 
vrijwel geheel 2020 met wisselende impact. Maar, Litserborg toonde veerkracht en liet de buurt niet 
zitten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder treft u een limitatieve greep aan uit de acties die in 2020 ondanks corona maatregelen 
toch nog hebben kunnen uitvoeren, met extra aandacht voor het grootste succes van 2020: het 
zomerprogramma. 
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Zomerprogramma 
 

Voor een goed vakantiegevoel hoefden inwoners van Maaskantje/Den Dungen in 
2020 de dorpsgrenzen niet over. Door zeven dagen in de week geopend te zijn, een 
verruiming van de openingstijden van het terras en het samenstellen van een 
wervelend zomerprogramma is er gedurende de hele zomervakantie alle dagen 
vertier voor jong en oud in en rondom Litserborg Den Dungen. Uiteraard met 
inachtneming van alle door het RIVM gestelde maatregelen. 

In overleg en goede samenwerking met allerlei partijen zoals Bint Welzijn & 
Ondersteuning, Stichting HELD, de bibliotheek en beweegdocente Karin Willems is 
voor de vakantieperiode een programma samengesteld bomvol activiteiten voor 
jong en oud.  

 

Organisatoren zomerprogramma: Frans van der Wiel en Chantal van der Steen 

Het programma is laagdrempelig en laat activiteiten zien voor jong en oud. Soms 
apart, maar ook samen. Zaken waarbij er in actie gekomen moet worden, maar ook 
momenten waarop er in alle rust tijd is om ‘bij te buurten’. “Er zijn fiets- en 
wandeltochten uitgezet, elke maandag en vrijdag wordt er voorgelezen voor 
peuters en kleuters. We hebben een repair café voor de jeugd. Daarbij kunnen ze 
dingen uit elkaar gaan halen en mogen ze fikkie gaan stoken op een grote 
vuurschaal. Elke donderdag organiseert Bint activiteiten voor de jeugd zoals 
flessenvoetbal, hockey en dat soort zaken. Er is dagelijks een koffie-uurtje. Elke 
vrijdag organiseren we een vinyl-borrel. De dj-booth staat al klaar. Mensen mogen 
hun eigen platen meebrengen en draaien.  

Het is nog steeds het enige niet. Er wordt een gameroom ingericht met 
tafelvoetbal, pingpongtafels en een flipperkast.  Er is een Op-up TheaterLab voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. Er staan drie pannenkoekenmiddagen op de rol en op 
zondag 19 juli en 16 augustus is er een plein barbecue. Voor dat laatste dient 
gereserveerd te worden. Dat moet overigens voor meerdere activiteiten”, doen Frans en Chantal uit 
de doeken.  
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Poppenkast 
 

Voor de kleintjes werd er regelmatig een 
poppenkast georganiseerd in een van de zalen 
van Litserborg. We vroegen wel vanwege corona 
om de kinderen indien mogelijk zoveel mogelijk 
zonder ouders in de zaal te laten plaats nemen. 
Dan kunnen er meer kindjes genieten van de 
voorstelling. Ook waren er voorlees dagen.  
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Splashmob 
 

Het weer in de zomer vroeg om een splashmob! Lekker met water spelen 
op het plein voor Litserborg. 
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Repair Café 
 

Repair Café en Werkplek 
voor kinderen boven de 
zeven jaar zijn voorbeelden 
van doe activiteiten voor 
de jeugd. Onder 
begeleiding van vrijwilligers 
kunnen kinderen volop 
klussen in een van de zalen 
van Litserborg. 
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Buiten Bioscoop 
 

Gedurende de vakantie wordt er vier keer op 
vrijdagmiddag een familiefilm gedraaid en is er 
‘Open Luchtig’. “Dat is onze buitenbioscoop 
waarbij we acht keer op vrijdagavond goede 
films gaan draaien.  
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Camping Litserborg 
 

Tijdens de zomervakantie is voor een groep 
kinderen uit Den Dungen het evenement Camping 
Litserborg opgezet. 

Wat een heerlijke week hebben we gehad. De kinderen hebben een eigen 
camping gemaakt met tentjes, kampvuur, strand, glijbanen, schommels en 
meer... In de belevingstuin heeft Toon een fijn vuurtje gemaakt, waar we 
eigen gemaakte broodjes hebben gebakken. Ook hebben we in 10 minuten 
tijd mini-toneelstukjes over vakantie-avonturen gespeeld! 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Eten en drinken in het Grand Café 
 

In 2020 zijn we natuurlijk vooral veel dicht geweest. Maar we hebben onze 
kansen gegrepen. Er was ijs op het terras. Coffee to go. Pannenkoeken 
werden gretig afgenomen. Net als de oliebollen rond oud- en nieuw. En we 
hebben een prima samenwerking gerealiseerd met onze buren Roma Pizza. 
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Online Bingo 
 

Den Dungen heeft genoten van de online Bingo. Met prijzen van lokale 
ondernemers. Met leuke spelletjes en ludieke acties. Inclusief cavia kooi en 
bingo apparaat. Ouderwets gezellig in een nieuwe tijd. 
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Litserborg en BINT 
 

Litserborg werkt nauw samen met 
BINT.  

Een van de voorbeelden: 
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Stekkie 
 

Op een zondag in april heeft Litserborg een stekjesruil georganiseerd. 
Stekjes kweken en ruilen is hip, ontspannend en duurzaam. Het kost 
vrijwel niets en levert nieuwe sfeermakers – en potentiële nieuwe 
cadeautjes – op. 
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Samen van Start 
Litserborg is enorm gebaat 
bij de samenwerking met 
Samen Van Start. Diverse 
medewerkers helpen mee in 
het Grand Café en in de 
keuken. Wist je dat Samen 
Van Start heel veel lekkere 
dingen maakt? Bij voorbeeld 
nougatine-gebakjes en 
appeltaart! Mmm. Lekker 
voor bij de koffie.  
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Stichting H.E.L.D. 
 

Samen met Stichting HELD en vrijwilligers van de Litserborg zijn er al veel 
activiteiten georganiseerd. Dit jaar o.a. een buitenbingo voor de bewoners van 
Barbaradael achter Litserborg. Enorm dank je wel aan de lokale winkeliers, 
ondernemers, dorpsbewoners voor de bijdrage in de prijzen. Zo dankbaar om 
dit samen te doen.  

Andere activiteiten zijn het Mamacafé, Pubercafé en Stand-up comedy. 

 

  



 

18 
 

 

 

FietsGroep Den Dungen 
 
FietsGroep Den Dungen start zijn wekelijkse fietstocht bij Litserborg.  
 
In de zomervakantie organiseerde FGDD, samen met Litserborg, de 
Dungense fietsweek. Dagelijks kon er met de FietsGroep of 
individueel een route van 50km worden gefietst. Op woensdag was 
er bovendien nog een kortere gezinsroute en een lange (70km) 
tocht beschikbaar. 
 
Naast deze routes heeft de FGDD ons ook andere fietsroutes vanuit 
Litserborg beschikbaar gesteld. 
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4. Vaste huurders o.a. de Bibliotheek 
 

Litserborg verhuurt de vele zalen aan een bont gezelschap van huurders. Met in achtneming van de, 
soms verscherpte en dan weer versoepelde coronamaatregelen, kon er toch nog wel wat worden 
vergaderd, uitgeleend, gekaart, gesport, gemusiceerd, gebiljart etc. 

Een aantal huurders zijn: 

 Bibliotheek 
 Judoclub Yushu-Ghasi 
 Harmonie Wilhelmina 
 Médèz muziek onderwijs 
 Voedselbank 
 Kinderopvang BLIJ 
 Heemkundekring Op die Dunghen 
 Bridgeclub 
 Biljartclub 

  

 

 

 

Vaste activiteiten zijn o.a. het bloedprikken, de bibliotheek en de voedselbank. Bibliotheek Den 
Dungen huurt een vaste ruimte van Litserborg en is daarmee tevens een 'vaste publiekstrekker'. In de 
vakanties worden voorleesuurtjes voor de kleinste kinderen gehouden. 

 

          

 

Natuurlijk is er veel meer te vertellen over onze huurders. Kijk op onze website www.litserborg.nl 
naar meer informatie! 
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5. Ondernemingsplan 2020 
 
5.1 Meer ondernemend! 
 
Tussen juni 2020 en december heeft het bestuur een uitdagend ondernemingsplan voor 2020-2025 
opgesteld. We hebben de missie en visie opnieuw bekrachtigd en op basis van vijf perspectieven 
onze strategie bepaald. 

De missie luidt: Ontmoet Elkaar 

De visie luidt: Litserborg is de centrale ontmoetingsplek waar talenten en onderlinge contacten door 
en voor inwoners van ons dorp worden gestimuleerd door het organiseren en faciliteren van 
activiteiten voor jong en oud. Litserborg heeft oog voor wat er speelt in haar dorp en anticipeert 
daarop. 

Op basis van een enquête en  interviews met personeel en vrijwilligers is de nieuwe strategie bepaald 
in vijf perspectieven. De belangrijkste punten uit deze perspectieven zijn: 

Klant 
 
We zijn een stichting, zonder winstoogmerk, een Multi Functionele Accommodatie (MFA) met een 
Grand-Café die onze activiteiten ondersteund. Ons onderscheidend vermogen is: centraal gelegen 
pand met multifunctionele zalen, (goedkope) horeca, gratis wifi, gratis en genoeg 
parkeergelegenheid, goede bereikbaarheid, diversiteit aan mogelijke activiteiten, open deur voor 
initiatieven. 

 
Onze doelgroepen bepalen we aan de hand van onderkende behoeften: sociale omgang, 
ontspanning, kennis en kunde, wil om te organiseren, werk- en vergaderen, honger en dorst en 
zoeken naar werkervaringen. 
 
Dat leidt naar onze nieuwe doelgroepen: 
 

 
 
Medewerker 
 
Samen met de vrijwilligers vormen de medewerkers ‘het HART en de KRACHT van Litserborg’. Hun 
gedrag/houding is een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor als het gaat om wat onze bezoekers 
vinden van Litserborg. Zij zijn bepalend voor wat ‘we’ zijn en dus ook voor wat we willen worden. 
 
De bedrijfsleider en zijn teamleden (medewerkers en vrijwilligers) runnen het Grand-Café, regelen de 
zaalverhuur en -gebruik, de activiteiten/evenementen en de administratie.  
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De bedrijfsleider adviseert het bestuur, gevraagd en ongevraagd, in ieder geval op het gebied van 
personele, operationele, financiële en relationele elementen.  
 
Vrijwilliger 
 
Zoals ook al eerder benoemd zijn vrijwilligers zeer van belang bij een stichting zonder winstoogmerk. 
Wij waarderen zeer dat wij bij Stichting Litserborg mogen samenwerking met een groot en zeer 
betrokken aantal vrijwilligers. De vrijwilligers willen we dan ook graag waarderen en koesteren. 
 
Innovatie 
 
Innovatie zetten we in als een middel om Litserborg dé ontmoetingsplek van Den Dungen te laten 
zijn. Nu en in de toekomst. Door te vernieuwen, blijven we aangesloten bij de wensen van onze 
klanten. Dit is noodzakelijk om bestaansrecht te houden. Maar het is vooral ook heel leuk, want 
hierdoor blijven we ontdekken! 
 
Financieel 
 

Het doel dat wij nastreven is als volgt: de exploitatie van Litserborg is duurzaam financieel gezond, er 
is een (ruime) reservebuffer die nodig is voor mindere tijden. 

We willen de exploitatie verbeteren, waarbij wij onze inspanningen richten op activiteiten die helpen 
om de opbrengsten te verhogen. Aan de kostenkant is het vooral belangrijk om deze onder controle 
te houden en ervoor te zorgen dat deze maar minimaal mee stijgen met de omzetstijging met als 
doel om een break-even punt te bereiken (voldoende opbrengsten om alle kosten te dekken) zodat 
wij een sluitende exploitatie hebben zonder exploitatiebijdrage van de gemeente. 

 

5.2 Realisatie ondernemingsplan 
 
Helaas is tot op heden de communicatie over en de uitvoering van deze nieuwe strategie niet tot 
wasdom gekomen. Dit als gevolg van het feit dat Litserborg vanuit de overheid werd gesloten als een 
van de vele corona maatregelen. Veel van de activiteiten zullen pas na de lockdown en het sluiten 
van Litserborg worden uitgevoerd. 

Wat wel is gerealiseerd zijn de volgende zaken: Personeel Handboek, Functiebeschrijvingen en een 
behoeftenschema met activiteiten voorstel. 
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6. Vooruitblik 2021 
 

Natuurlijk willen we de rode loper weer uitrollen. Natuurlijk staan onze vrijwilligers en ons personeel 
vol ongeduld te wachten op de komst van onze dorpsgenoten. We staan er klaar voor. Maar de 
eerste maanden in 2021 laten zien dat we nog niet open mogen. Corona blijft ons parten spelen. En 
het wegblijven van onze doelgroep zorgt voor oplopende tekorten.  

 

 

 

We blijven positief! We gaan uit van financiële hulp vanuit de overheid. Ondertussen pakken we onze 
kansen. Nu de terrassen weer open gaan, gaan we deze ook promoten. We werken ons 
ondernemingsplan verder uit en zien U graag terug bij een van onze bestaande en nieuwe 
activiteiten. 

 

Namens personeel, vrijwilligers en bestuur Litserborg 


