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Inleiding 
 
Op het moment van schrijven is de Vereniging Vrienden van de Bakkerij huurder van het 
pand aan de Dorpsstraat 30 te Castricum, waar zij sinds de zomer van 2010: sinds Stichting 
Meergranen dit pand gekocht heeft. Vanaf dit moment is er veel gebeurd en lopen er veel 
kwesties. Daarom is voor deze titel gekozen: Realiseren, Professionaliseren & Construeren.  
 
In dit beleidsplan wordt in eerste instantie een korte geschiedenis gegeven van hoe we tot 
de huidige situatie gekomen zijn, gevolgd door onze missie, visie en doelstellingen. Daarna 
zal naar de huidige situatie worden gekeken, en naar de structuur van de Vereniging. Binnen 
het onderdeel structuur is er een speciaal onderdeel voor de festivals, een onderdeel dat 
behoorlijk gegroeid is, met natuurlijk het Uit Je Bak festival als goed voorbeeld. Tot slot 
geven we een vooruitblik naar de toekomst met daarin ruimte voor nieuwe 
samenwerkingen. 
 
Het realiseren gaat om de uitbouw waar we naartoe werken. De omgevingsvergunning is 
vanuit de gemeente definitief afgegeven, maar er zijn twee partijen die een bezwaar hebben 
ingediend bij de rechtbank. Om de uitbouw aan de achterzijde te kunnen realiseren is het 
geld van de provincie nodig. Dit is toegezegd, maar komt pas vrij zodra er geen kans meer is 
dat de vergunning wordt ingetrokken. De financiering voor de isolatie van het café en de 
uitbouw achter is rond, maar voor het middendeel hebben we nog een financieel gat, dat 
gedeeltelijk gevuld kan worden door zelfwerkzaamheid, een groot project dat momenteel 
loopt. 
 
De professionalisering verwijst, logischerwijs, naar de professionaliseringsslag die we 
momenteel aan het maken zijn. Na enkele problemen begin 2012 hebben we bekeken hoe 
we de organisatie beter op poten konden zetten. Er waren veel gewoonten waar we over 
zijn gaan nadenken. Er is een onderzoek gedaan binnen de organisatie, door te spreken met 
de meeste bestuursleden en werkgroephoofden en door informatie van buitenaf te 
verkrijgen. Bij het onderdeel huidige situatie wordt hier verder op ingegaan. Na dit 
hoofdstuk volgt een omschrijving van hoe de organisatie eruit ziet. Vanwege de groei die 
met name het Uit Je Bak! Festival heeft doorgemaakt wordt dit festival nog apart genoemd. 
Tot slot wordt ook over het vrijwilligersbeleid gesproken. 
 
Construeren, of opbouwen, gaat over wat de toekomst met zich meebrengt, zowel qua 
plannen als qua mogelijkheden en gevaren. Hier wordt kort aangegeven wat belangrijke 
zaken zijn om uit te bouwen in de toekomst, en met welke partijen we mogelijk kunnen 
samenwerken. 
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Korte geschiedenis 
 
De geschiedenis van De Bakkerij is in het verleden al vaker uitgebreid besproken en is in 
detail terug te lezen in onder andere het ondernemersplan uit 2010. In dit beleidsplan 
worden enkele grote lijnen en belangrijke punten besproken. 
 
Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw is een aantal jongeren opgestaan om voorzieningen voor 
jongeren in Castricum te realiseren. Na enige tijd onderhandelen met de gemeente (en 
uiteindelijk niet demonstreren) is de Jeugdsociëteit Castricum opgericht: De Bakkerij. In de 
ontwikkeling van de tijd is deze jeugdsociëteit doorgegroeid naar een jongerencentrum en 
zo heeft De Bakkerij ook gedraaid tot 2005. 
 

In de jaren ’90 begon met te 
spreken over de herontwikkeling 
van het Bakkerspleintje, waar De 
Bakkerij gevestigd was. Met De 
Bakkerij was afgesproken dat dit 
geen doorgang zou vinden zolang er 
geen geschikt alternatief voor De 
Bakkerij zou zijn. Lange tijd bleek dit 
voor de gemeente een groot 
probleem, omdat er geen 
alternatieven werden gevonden.  
 

 
Kort na 2000 werd door de gemeente echter bepaald dat er geen behoefte was aan een 
jongerencentrum maar aan een tienercentrum. In deze periode is de vereniging Vrienden 
van de Bakkerij opgericht om als formele gesprekspartner te fungeren, buiten Stichting 
Welzijn (waar het jongerenwerk inmiddels onder viel) om. In eerste instantie als informele 
vereniging, maar in 2005 werd de status geformaliseerd bij de notaris. 
 
Door de functiewijziging werd er in de voormalige discotheek Enjoy een geschikt nieuw pand 
gevonden en kon Stichting Welzijn verhuizen. Met de functiewijziging en het nieuwe pand 
zaten er een aantal onoverkomelijke punten waardoor er een definitieve breuk ontstond 
tussen de Vereniging Vrienden van De Bakkerij en Stichting Welzijn. Het ging hier om een 
drietal punten: ten eerste werd de grootte van het pand, het totale oppervlak, ongeveer 
gehalveerd. Ten tweede zou de podiumfunctie, dat de kern van de activiteiten in De Bakkerij 
was, worden stopgezet; hier zou maximaal één maal per maand ruimte voor zijn. Tot slot 
zou er een actief beleid gevoerd worden op het deurbeleid met betrekking tot leeftijd. De 
activiteiten waren voor jongeren tot 16 jaar, en op zaterdag tot 18 jaar. Gezien de 
gemiddelde leeftijd van de leden van de Vereniging destijds ongeveer 23 jaar was, zou dit 
betekenen dat de meerderheid van de toenmalige bezoekers niet meer welkom was. 
 
Na de sluiting van het jongerencentrum De Bakkerij in de zomer van 2005 heeft de 
Vereniging met de gemeente en projectontwikkelaar Biesterbosch kunnen regelen dat zij 
gebruik konden maken van het oude pand tot dit gesloopt zou worden. Hierdoor is er tussen 
2005 en 2007 als zelfstandig poppodium gedraaid, terwijl er op de achtergrond gezocht 
werd naar een nieuw definitief onderkomen. In de eerste helft van 2007 werd bekend dat 
het pand in de zomer gesloopt zou worden, maar ook dat het beoogd plan voor een 
herhuisvesting aan de Dorpsstraat 24 en 24a definitief niet door zou gaan. 
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Met een nieuw bestuur is toen afscheid genomen van het oude pand op het Bakkerspleintje 
en ging een periode in waarin er geen pand was. Via de zogenaamde ‘Buitenbakse 
Activiteiten’ is de Vereniging toch doorgegaan met het organiseren van activiteiten, 
gemiddeld drie per maand. Tegelijkertijd is het nieuwe bestuur in gesprek gegaan met de 
eigenaar van de Dorpsstraat 30, die eerder ook betrokken was bij de ontwikkeling van de 
plannen van de Dorpsstraat 24A. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Stichting 
Meergranen, die het pand op de Dorpsstraat 30 heeft gekocht, en de intrek van de 
Vereniging in juni 2010 in dit pand. 
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Missie – visie – doelstellingen 
 
Op dit moment is het vanwege de huidige problemen in eerste instantie een kwestie van 
overleven, maar ook daarbij is het van belang om duidelijk te weten wat we doen, wat we 
willen doen en waar we het voor doen. Via de missie, visie en doelstellingen zal duidelijk 
worden waar De Bakkerij naartoe wil.  
 
 
Missie 
 
De Bakkerij is een cultureel (pop)podium gerund door vrijwilligers, waar ook ruimte is voor 
sociaal-maatschappelijke activiteiten, en waar behalve de inhoud ook de vorm belangrijk is. 
Innovatie, talentontwikkeling en respect zijn verder belangrijke kernwaarden voor de 
organisatie. 
 
Het product dat wordt geleverd door deze groep vrijwilligers richt zich op cultuur in de 
breedste zin van het woord, maar in het bijzonder muziek. Hiermee bieden we een 
alternatief ten opzichte van de overige horeca in het dorpscentrum, waar de inhoud minder 
van belang is. Wij bieden een platform voor persoonlijke (talent)ontwikkeling, waar mensen 
een plek hebben om zich te ontwikkelen, en wij bieden een podium waar mensen in 
aanraking kunnen komen met verschillende cultuurvormen. 
 
De Bakkerij biedt jong talent een platforum waar ruimte is voor experimenten via 
verschillende culturele uitingen zoals muziekoptredens, theatervoorstellingen en 
kunstexposities. Hiermee wordt de horizon van de bezoekers verbreed en wordt hun 
cultureel bewustzijn versterkt. Maar ook door als faciliteit beschikbaar te zijn voor repetities. 
 

 
De Bakkerij wordt zelfs door boeker Ron Euser genoemd als broedplaats van talent, hier in de Daily 
Paradise (de festivalkrant van Lowlands; 2012) 
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De Bakkerij heeft ook een maatschappelijke functie als sociale leerschool op het gebied van 
bestuur, organisatie, verantwoordelijkheid, lokale samenwerking, zelfontplooiing, etc. 
Omdat De Bakkerij wordt gerund door enkel vrijwilligers, worden veel vrijwilligers betrokken 
bij de organisatie. Deze vrijwilligers voelen zich verantwoordelijk en betrokken, en zodoende 
nemen zij steeds meer taken op zich en nemen zij een steeds meer verantwoordelijke rol 
aan. Naast de ervaring door mee te lopen in de organisatie biedt De Bakkerij cursussen aan 
voor haar vrijwilligers, zodat zij kunnen groeien in de organisatie en zichzelf kunnen 
ontplooien. Hierbij kan gedacht worden aan de cursussen sociale hygiëne, 
bedrijfshulpverlening en de opleiding tot horecaportier. Ook heeft De Bakkerij intern eigen 
cursussen die ontworpen worden door vrijwilligers, bijvoorbeeld een cursus geluidstechniek 
of bardienst. Hiernaast kan De Bakkerij ook een leerplek zijn in de vorm van stages of vanuit 
WMO-oogpunt. De Bakkerij is door het GCK erkend als stagebedrijf. Waar mogelijk wordt 
ook gekeken met welke partijen samengewerkt kan worden, zodat beide partijen er wat aan 
hebben. Dit kan zijn in de vorm van huisvesting, organisatie of activiteiten. 
 
In de Bakkerij is iedereen welkom als bezoeker en als vrijwilliger. Dit straalt de Bakkerij als 
organisatie uit door niemand te weren en in de programmering met iedereen rekening te 
houden. Respect is dan ook een kernbegrip in de organisatie. Wij verwachten van de 
vrijwilligers dat zij zich open opstellen tegenover de bezoekers, zodat deze waarde ook door 
hen wordt uitgedragen. Van onze bezoekers verwachten wij respect onderling en sturen wij 
vanuit de organisatie aan op openheid, dialoog en respectvol gedrag tegenover elkaar. 
 
De kerndoelgroep van De Bakkerij zijn jongeren tussen 16 en 35 jaar. De activiteiten worden 
primair op hen gericht, maar andere leeftijden worden niet geweerd. Met name via de 
randprogrammering en programma op andere momenten dan vrijdag- en zaterdagavond 
proberen wij ook een oudere doelgroep een steeds grotere mate aan De Bakkerij te binden. 
De vrijwilligers van De Bakkerij komen met name uit de regio. 
 
 
Visie 
 
Wij geloven dat alle jongeren de ruimte moeten krijgen zich te ontplooien. Niet iedereen 
krijgt van huis uit hiervoor de vrijheid en de ruimte om dit op eigen manier in te vullen. Wij 
willen dan ook dat er in de Bakkerij een open sfeer is waar iedereen wordt geaccepteerd en 
de ruimte heeft om zich op persoonlijk en creatief vlak te ontwikkelen.  
 
In een omgeving waar steeds meer podia ophouden te bestaan vanwege het wegvallen van 
subsidies (Het Witte Theater, Donkey Shot, De Kade), minder ruimte is voor jong talent 
vanwege schaalvergroting (De Kern/P3, Parkhof) en waar steeds minder ruimte is voor 
livemuziek in jongerencentra (Buk Buk, JOEB) is het belangrijk om te beseffen dat er een 
voedingsbodem moet blijven bestaan waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen op sociaal 
en cultureel gebied. Dit gaat zowel om de mensen die op het podium staan als de mensen 
die hier op ander vlak mee te maken hebben. De creatieve sector is momenteel één van de 
snelst groeiende sectoren van Nederland en onlangs is popmuziek ook opgenomen in het 
topsectorenbeleid. Het is van belang dat dit alles ook laagdrepelig blijft door middel van 
kleinschalige initiatieven als De Bakkerij, waar mensen worden uitgedaagd om betrokken te 
blijven bij de organisatie in de vorm van vrijwilligerschap. 
 
Door een brede programmering te hanteren en een open houding te bevorderen onder al 
onze bezoekers hopen we dat iedereen zich thuis voelt in De Bakkerij. Dit wordt 
gestimuleerd door het feit dat iedereen mee mag doen in het programmeren van 
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activiteiten. In feite is de doelgroep dus ook de groep die programmeert, waardoor er altijd 
aansluiting is met het publiek. Daarnaast zal een verbreding van het aanbod een positieve 
stimulans geven aan het homogene uitgaansgebied in Castricum, en daarmee aan de 
aantrekkelijkheid voor jongeren (en jonge toeristen). 
 
Wat betreft beeldende kunst en theater is er een soortgelijke schaarste aanwezig. Naast 
lokale theaterverenigingen en de instellingen die cursussen aanbieden, zoals Toonbeeld en 
Perspectief, waar met name cursisten exposities houden, zijn er maar weinig plaatsen in 
Castricum waar geëxposeerd wordt of waar kleinschalige tentoonstellingen of voorstellingen 
te zien zijn. Wij willen jonge kunstenaars, in de breedste zin van het woord, een plaats 
bieden waar zij op een openbare plaats hun kunst kunnen presenteren. 
 
De maatschappelijke functie is in onze geschiedenis altijd een belangrijke component 
geweest. De oorspronkelijke jeugdsociëteit is opgericht door jongeren die een plek wilden 
hebben waar zij samen konden komen, en heeft in de loop van de tijd altijd goed gedraaid 
dankzij de betrokken vrijwilligers. De ervaring die deze vrijwilligers in deze periode opgedaan 
hebben is zeer waardevol voor hun toekomst. Deze maatschappelijke functie kunnen wij 
vervullen door middel van het in de organisatie opnemen van de jongeren, maar ook door 
samen met andere maatschappelijke organisaties een educatieve taak op te pakken, die in 
Castricum verder vrijwel niet aanwezig is. 
 
De periode voor de sluiting, maar ook zeker de activiteiten die de Bakkerij heeft 
georganiseerd sinds haar sluiting, doet ons geloven dat er in de regio een plek moet zijn 
waar ‘jongeren’ samen kunnen komen, om op ongedwongen wijze samen te komen, van 
cultuur te genieten en zich persoonlijk te ontwikkelen. Het aanbod van activiteiten als 
(pop)muziek, beeldende kunst en theater voor de doelgroep tussen 16 en 35 is te beperkt. 
Ook is er maar zeer weinig ruimte waar groepen kunnen samenkomen voor buitenschoolse 
educatie. Daarnaast stimuleren wij de maatschappelijke taak die de Bakkerij tot nu toe op 
zich heeft genomen, door jongeren formeel en informeel op te leiden. Persoonlijke 
ontwikkeling is een aspect dat voor ons ook zeer belangrijk is. 
 
Hier ligt een belangrijke taak die De Bakkerij op kan pakken. Door langdurig een veelzijdig en 
inhoudelijk sterk programma aan te bieden, alleen of in samenwerking met externe partijen, 
kunnen wij er voor zorgen dat er in Castricum en de omliggende regio een bloeiend cultureel 
klimaat ontstaat, want zoals Richard Florida al schreef: creativiteit trekt creatieven aan. Met 
de aanbouw hebben wij ook de faciliteiten om externe partijen een plek te bieden, zonder 
dat er per se een samenwerking aangegaan moet worden met De Bakkerij. 
 
 
Doelstellingen 

- Het behouden van de goede naam van De Bakkerij als cultureel podium die wij in 
het verleden hebben opgebouwd en die we in de ‘pandloze’ periode verder 
uitgebouwd hebben. Dit geldt zowel voor bands als voor bezoekers en 
belanghebbenden. 

- De slechte reputatie die wij bij enkele groepen ook hebben verbeteren. 

- Een brede, multidisciplinaire programmering hanteren, waarin alle doelgroepen 
worden bereikt en waarin altijd gezocht wordt naar een bredere doelgroep gericht 
op educatie, entertainment en horizonverbreding bij de bezoekers.  
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- Een plek bieden aan nationale en internationale artiesten, waar ook plek is voor het 
experiment. 

- Hogere bezoekersaantallen trekken. 

- Af en toe grotere artiesten aan de programmering toevoegen, wanneer dit 
financieel haalbaar is. 

- Naast de activiteiten in het weekend, de culturele activiteiten op donderdag en 
zondag in de loop van de tijd uitbreiden. 

- Plaats bieden aan regionale bands om te repeteren en op te treden. 

- Naast een muziekpodium ook een locatie zijn waar theatervoorstellingen plaats 
vinden. 

- Weer een eigen theatergroep opzetten. 

- Onze ruimte moet beschikbaar zijn voor kunstenaars om hun kunst te exposeren. 

- Als gezonde organisatie blijven draaien waar we een groot aantal vrijwilligers 
hebben en houden, wat dus betekent dat er een constante stroom van nieuwe 
vrijwilligers blijft bestaan. 

- Onze buitenfestivals behouden om onszelf daarmee nog duidelijker naar buiten toe 

te profileren 

 

- Door samenwerkingen aan te gaan ook op een educatief vlak een sociaal 

maatschappelijke rol spelen.  
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Als hoofdhuurder van een multifunctionele accommodatie stellen wij ons dan ook het 
volgende ten doel1 2: 

 Het laagdrempelig aanbieden van multifunctioneel bruikbare accommodaties ten 
behoeve van activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, milieu, therapie, sport, 
ontmoeting, recreatie, informatie en advies. 

 De kosten zo laag mogelijk houden om zo te voorkomen dat er concessies gedaan 
moeten worden op artistiek vlak. 

 Op het gebied van theater zo’n 15 activiteiten per jaar inplannen. Dit aantal willen we 
in de eerste 5 jaar halen. In het eerste jaar willen we dat er minimaal 4 activiteiten zijn. 
Ook willen we dat de ruimte beschikbaar is voor theaterrepetities.  

 Minimaal 3 ‘jonge’ kunstenaars in het eerste jaar een ruimte bieden om hun werk te 
exposeren. Dit aantal zal gestaag stijgen tot er idealiter altijd beeldende kunst 
geëxposeerd wordt. Dit aantal zal wel een maximum hebben, om elke kunstenaar 
genoeg tijd te geven om een goede expositie op te zetten, 

Hierbij staat de kwaliteit van de verschillende doelstellingen voorop. Daarnaast moeten wij 
vanuit de Vereniging ook waar mogelijk een samenwerking zoeken met externe partijen en 
ook op zoek gaan naar externe partijen die zelfstandig gebruik willen maken van ons pand, 
om zo te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld aan de provinciale subsidie. 

Bij het gebruik van het pand mogen geen groepen op het gebied van geloof, geslacht of 
etniciteit buitengesloten worden. Iedereen moet welkom zijn bij de verschillende 
activiteiten.  

 
 

                                                 
1 Alle genoemde doelstellingen worden nagestreefd vanaf de eerste opening van het pand, maar zijn 

een voorwaarde op het moment dat de verbouwing is gerealiseerd. Bij deze verbouwing wordt ook 
rekening gehouden met het invullen van de verschillende functies. Mocht deze verbouwing niet 
plaats vinden dan is het waarschijnlijk dat het aantal activiteiten lager zal liggen, maar dan moet 
alsnog getracht worden deze zo veel mogelijk uit te voeren. Op dit moment zullen nieuwe richtlijnen 
opgesteld worden. 

 
2 De hoofdgebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de doelstellingen. Er zal dus een 

dialoog zijn tussen de stichting en de hoofdhuurder hoe de verschillende doelstellingen gehaald 
kunnen worden. 
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Huidige situatie 
 
Zoals in de inleiding aangegeven zitten we momenteel erg in een tussenperiode. Enerzijds 
hebben we een pand waarvandaan we werken, maar tegelijkertijd zijn er grote problemen 
aan het licht gekomen en heeft het commercieel draaiend houden van de organisatie ook de 
nodige gevolgen gehad. Hieronder worden enkele interne en externe factoren benoemd die 
op dit moment spelen. Wat betreft de externe factoren trekken wij nauw op met de 
eigenaar van het pand, Stichting Meergranen. 
 
Momenteel wachten we op het moment dat er begonnen kan worden met de uitbouw van 
de geluidsdichte zaal aan de achterzijde. Dit heeft wat extra tijd gekost, omdat de kosten 
flink hoger waren dan we oorspronkelijk voorzien hadden. Daarom is het ontwerp ook wat 
aangepast. Inmiddels is er een begroting waarmee we het café kunnen isoleren en de zaal 
kunnen laten bouwen. Er is dan alleen nog extra dekking nodig voor het middendeel. Wel 
heeft de gemeente een akkoord gegeven op de begroting, zodat er ook daadwerkelijk 
opdracht gegeven kan worden zodra er geen kans meer is dat de vergunning ingetrokken 
moet worden. Alle procedures binnen de gemeente zijn afgerond en de vergunning is 
definitief, maar er zijn twee partijen die bezwaar ingediend hebben. Zodra deze procedure 
afgerond is, kan de opdracht voor de uitbouw achter gegeven worden. 
 
Hiernaast lopen er nog twee procedures. De eerste is tegen de gemeente over de wijze van 
handhaving met betrekking tot de geluidsnorm. In de zomer van 2012 heeft de gemeente 
vastgesteld dat er een geluidsbegrenzer geïnstalleerd moest worden, die het geluid tot 78 
dB(A) moet begrenzen. Wij zijn het hier niet mee eens, omdat wij van mening zijn dat we 
aanspraak maken op het overgangsrecht, waardoor de norm 5 dB(A) hoger zou liggen, wat 
voor de bedrijfsvoering een groot verschil zou maken. Momenteel wachten we op een 
nieuwe datum waarop de beroepsprocedure hiervan behandeld wordt. 
 
Daarnaast loopt er vanuit de Stichting Meergranen een procedure tegen de vorige eigenaar 
omdat wij, de Stichting en de Vereniging, van mening zijn dat de verkoper niet geleverd 
heeft wat hij beloofd heeft. Inmiddels heeft de rechter geoordeeld dat wij gedeeltelijk gelijk 
hebben en momenteel loopt de schadeprocedure, waar bepaald zal worden hoeveel geld de 
Stichting als schadevergoeding zal krijgen. Dit geld kan dan mogelijk ook gebruikt worden 
om de verbouwing van het middendeel van het pand te financieren. 
 
Intern lopen er momenteel ook veel kwesties. Zoals eerder al benoemd is er een onderzoek 
gedaan met daarin een aantal adviezen. Deze proberen we nu zo veel mogelijk te 
implementeren. De grootste wijzigingen voor het bestuur zijn dat wij meer op een 
beleidsniveau gaan werken. Tegelijkertijd is er een nieuwe functie gecreëerd: de 
hoofdcoördinator. Deze hoofdcoördinator heeft als taak om de werkgroephoofden te 
coördineren, ondersteunen en controleren. Veel van de uitvoerende taken die tot voor kort 
bij het bestuur lagen zijn nu bij deze functie gekomen. Inmiddels is deze functie (en die van 
vrijwilligerscoördinator) nu even ingevuld en kijken we ook naar het functioneren hiervan. 
Behalve coördineren, begeleiden en controleren wordt er vanuit deze functie en vanuit die 
van de vrijwilligerscoördinator momenteel ook gewerkt om veel te formaliseren in de vorm 
van handleidingen en duidelijke taakomschrijvingen om zo de organisatie duurzamer te 
maken en een verdere professionalisering door te zetten. 
 
De vrijwilligerscoördinator, die hierboven al benoemd wordt, is een andere nieuwe functie. 
In het verleden hebben we al eens geprobeerd een dergelijke functie in te vullen, maar dat 
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is nooit goed gebeurd. Deze functie is nu duidelijk omschreven en gaat met name voor het 
‘vrijwilligerswelzijn’.  
 
Ook dit beleidsplan is een onderdeel van de aanbevelingen van het onderzoek, zodat het 
voor mensen duidelijker is wat de kaders zijn waarbinnen gewerkt wordt en waar de 
organisatie precies voor staat. 
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Organisatie 
 
De organisatie is het beste te beschrijven aan de hand van het organogram zoals dat 
hieronder staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aangezien we een vereniging zijn staan uiteindelijk de leden bovenaan in een dergelijk 
organogram. Zij kiezen een bestuur, dat een beleid maakt en zorgt dat de organisatie 
daarbinnen kan werken. Daarnaast zijn de financiën wel een belangrijk onderdeel van de 
taken binnen de organisatie. Het directe aanspreekpunt van het bestuur naar de organisatie 
toe is in eerste instantie de hoofdcoördinator. Op zijn/haar beurt coördineert, begeleidt en 
controleert hij/zij de werkgroephoofden of teams.  
 
Vanwege de beperkingen zijn er momenteel financieel niet veel mogelijkheden, maar op 
termijn is het de bedoeling dat elk werkgroephoofd en elk team een eigen begroting maakt, 
die goedgekeurd wordt door de hoofdcoördinator en het bestuur, waarbinnen ze zelf de 
ruimte hebben om geld uit te kunnen geven zonder elke keer hiervoor naar het bestuur te 
hoeven gaan. 
 
In eerste instantie is een werkgroephoofd zelf verantwoordelijk voor het welzijn van de 
desbetreffende werkgroep. Dit houdt dus in dat er een doorloop is met nieuwe vrijwilligers, 
de nieuwe vrijwilligers opgeleid worden en andere voorwaarden voor het functioneren van 
de werkgroep in orde zijn. Wanneer nodig kunnen zij hierin bijgestaan worden door de 
hoofd- en vrijwilligerscoördinator. 
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Elk jaar vinden er twee of drie Algemene Ledenvergaderingen plaats, waar in ieder geval de 
bestuursleden gekozen worden en de financiële en secretariële jaarstukken besproken en 
goedgekeurd moeten worden. De ALV wordt door het bestuur opgezet en uitgeschreven. 
Het bestuur heeft gemiddeld eens per twee weken een vergadering waar besproken wordt 
wat er in grote lijnen binnen de Vereniging speelt en hoe hier eventueel mee omgegaan kan 
worden. Tussen het bestuur en de hoofdcoördinator is geen structureel overleg, maar deze 
hebben regelmatig contact met elkaar en spreken wanneer nodig af.  
 
Elk jaar vinden er ook een paar algemene Medewerkers Vergaderingen plaats, waarin alle 
vrijwilligers uit de organisatie samenkomen en waar ruimte is om te praten over alles wat er 
onder de vrijwilligers speelt. Elke twee à drie maanden vindt er ook een 
werkgroephoofdenoverleg plaats. Hier zitten alle werkgroephoofden met elkaar om te 
bespreken hoe het in grote lijnen bij de werkgroephoofden gaat en waar zij tegenaan lopen. 
De AMV’s en werkgroephoofdenoverleggen staan onder leiding van de hoofdcoördinator. 
 
De festivals hebben een wat aparte plek binnen de organisatie, hieronder zal daar verder op 
ingegaan worden. 
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Festivals 
 
De festivals hebben een wat aparte status binnen de organisatie, met name het Uit Je Bak 
festival, vanwege de grootte. Op dit moment vinden jaarlijks het Uit Je Bak festival, het 
Koninginnedagfestival, maar ook het Bakvoetbaltoernooi jaarlijks plaats. 
 
Deze jaarlijkse activiteiten die buiten De Bakkerij plaatsvinden zijn een goede manier om 
onszelf naar buiten toe te presenteren. Veel mensen die De Bakkerij niet van binnen 
kennen, of hier niet (meer) vaak komen, komen wel op deze activiteiten. Voor de 
beeldvorming hebben deze activiteiten dus ook een belangrijke taak, om mensen 
uiteindelijk in De Bakkerij te krijgen en bij de organisatie te betrekken. 
 
De festivals hebben een zogenaamd kernteam, dat in feite een team is met de taken van de 
hoofdcoördinator met daaronder een eigen structuur zoals hierboven geschetst, met 
mogelijk afwijkende functies, al naar gelang de behoefte. Omdat het Koninginnedagfestival 
wat kleiner is zal hier meer contact zijn met de hoofdcoördinator dan bij het Uit Je Bak 
festival. Het bakvoetbaltoernooi is momenteel vrij kleinschalig en wordt maar door een klein 
aantal mensen georganiseerd. Het kernteam van de festivals wordt door het bestuur 
aangesteld en zij organiseren de activiteit met het mandaat van het bestuur. Binnen het 
bestuur hebben zij ook een directe contactpersoon. 
 

Bij het Uit Je Bak festival wordt 
het team door het bestuur 
aangesteld om het festival te 
organiseren. Dit gebeurt in 
eerste instantie in overleg tussen 
het kernteam van het vorige jaar 
en het bestuur. Hierin heeft het 
oude kernteam, voor zover de 
leden daarvan aanblijven, een 
leidende rol, maar het bestuur 
een doorslaggevende stem. 
Zodra er een kernteam is 
aangesteld stelt dit team een 

begroting op die door het bestuur moet worden goedgekeurd, voordat er financiële 
verplichtingen worden aangegaan. Vanaf dit moment kan het kernteam in principe 
zelfstandig werken. Als afsluiting moet er een eindbegroting worden overhandigd en wordt 
er met het bestuur geëvalueerd hoe het is gegaan. 
 
Het kernteam van Uit Je Bak heeft in het kader van de professionalisering het vorige en 
huidige jaar hard gewerkt om ook alles binnen deze organisatie te formaliseren en op papier 
te zetten. 
 
In principe is er momenteel geen wens om met het Uit Je Bak festival verder te groeien ten 
opzichte van nu, maar wel te zorgen dat de organisatie steeds stabieler en professioneler 
wordt. Daarnaast is het duidelijk dat Uit Je Bak altijd aan De Bakkerij gekoppeld zal zijn. Wel 
is er de mogelijkheid dat het festival vanwege de grootte op een bepaald moment juridisch 
losgekoppeld zal worden van De Bakkerij, maar in dat geval zal de oorsprong van De Bakkerij 
daar goed in geborgd moeten worden. 
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Vrijwilligersbeleid 
 
De Vereniging Vrienden van de Bakkerij is een organisatie die volledig op vrijwilligers draait. 
Dat is een van de krachten van de organisatie, maar brengt ook gevaren met zich mee. Het 
grootste gevaar is waarschijnlijk het gebrek aan instroom van nieuwe vrijwilligers en het 
verliezen van kennis. Daarom moet hier altijd heel bewust mee omgegaan worden. 
 
Omdat de hele organisatie bestaat uit vrijwilligers moeten ook de taken die normaal 
gesproken door een directie uitgevoerd worden nu ook door de vrijwilligers worden 
ingevuld. Op beleidsniveau gebeurt dat door het bestuur en wat betreft uitvoering door de 
hoofdcoördinator, zoals hierboven besproken.  
 
Juist het feit dat wij geen mensen in dienst hebben en open staan voor alle initiatieven 
hebben wij een redelijk grote aantrekkingskracht voor vrijwilligers. Momenteel bestaat onze 
vrijwilligerspoule van circa 80 personen met een ‘harde kern’ van zo’n 20 personen. De 
invulling hiervan verschilt sterk. Sommige mensen staan alleen af en toe bij de entree of 
achter de bar, anderen groeien door naar werkgroephoofd of bestuurslid.  
 
Voor de vrijwilligers proberen wij vanuit het bestuur in samenwerking met de 
vrijwilligerscoördinator en hoofdcoördinator kaders te scheppen waardoor het zo 
interessant mogelijk wordt om actief te zijn binnen de vereniging. Als mensen met 
initiatieven komen proberen zo veel mogelijk te zorgen dat ze deze kunnen uitvoeren, 
eventueel door ze in contact te brengen met mensen die meer ervaring hebben. Op deze 
manier is er altijd sprake van een leerschool waarin je leert van ‘gelijken’. Daarnaast 
proberen we met name onze jongere vrijwilligers te stimuleren om zelf ook activiteiten op te 
zetten, zodat ze goed in contact blijven met de jongere bezoekers. 
 
Vanuit deze ‘leerschool’ kunnen mensen dus steeds meer ervaring opdoen en doorgroeien 
tot werkgroephoofd. Een werkgroephoofd is verantwoordelijk voor alles wat er in zijn/haar 
werkgroep gebeurt. Dat gaat dus om onder andere inroostering, doorstroom en eventueel 
inkoop. Daarnaast is het werkgroephoofd ook de contactpersoon voor de hoofdcoördinator. 
Wij proberen bewust te zorgen dat mensen niet te veel dubbele formele functies te hebben. 
Met name bestuurslid, hoofdcoördinator en werkgroephoofd kunnen niet gecombineerd 
worden. Iemand kan wel leiding geven aan verschillende werkgroepen. Met het oog op de 
doorstroom is dit echter niet altijd wenselijk. 
 
Iedereen kan zich verkiesbaar stellen voor het bestuur, maar in de praktijk is het vaak zo dat 
mensen uit zichzelf al mee gaan lopen bij vergaderingen en zo ervaring op doen. Op dit 
niveau wordt daar met name op strategisch niveau nagedacht. Daarnaast is het bestuur 
eindverantwoordelijk en overlegt het dus met de hoofdcoördinator over het functioneren 
van de organisatie en het functioneren van het bestuur zelf. Het bestuur is in eerste 
instantie contactpersoon naar externe partijen, zoals de gemeente en sponsoren. 
 
Er zijn binnen de organisatie dus enkele groeimogelijkheden, maar omdat we allemaal 
vrijwilligers zijn betekent dit niet dat mensen meer gaan verdienen. De enige ‘vergoeding’ 
die mensen krijgen zijn consumptiemuntjes voor de dagen/avonden die ze werken. Ze 
moeten nog steeds lidmaatschap betalen en entree voor avonden waarop ze niet werken. 
De beloning zit in eerste instantie in het draaiende houden van de vereniging. Dit gaat goed 
door een groot gevoel van trots wat er bij veel vrijwilligers is. Daarnaast blijven mensen 
graag omdat er veel mogelijk is. Wel proberen we vanuit het bestuur mensen te belonen op 
andere manieren. Dit kan zijn dat ze doorgroeien naar een functie als werkgroephoofd of 
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het bestuur, maar we bieden ook opleidingen aan. Wij hebben onze eigen portiers, die ook 
als vrijwilliger werken. We bieden hen de portiersopleiding aan. Andere opleidingen en 
cursussen die we onze vrijwilligers aanbieden zijn bijvoorbeeld BHV, Sociale Hygiëne, HACCP 
en EHBO. Daarnaast proberen we ook af en toe wat extra’s te bieden. Dit kan zijn dat we 
met festivals overeen komen dat een aantal vrijwilliger hier gratis heen zouden kunnen. 
 
Om vrijwilligers te stimuleren om ook actief achter nieuwe sponsor- en subsidie-
mogelijkheden aan te gaan is er het beleid opgesteld dat tot 10% van het binnengehaalde 
bedrag besteed mag worden aan opleidingen of cursussen. De vrijwilligerscoördinator zal in 
overleg met de vrijwilliger kijken welke cursus interessant kan zijn voor zowel de vrijwilliger 
als De Bakkerij. Het contact naar sponsoren, fondsen en subsidiënten zal altijd in overleg 
met het bestuur gaan. 
 
Uiteindelijk is het dus zo dat de beloning met name immaterieel is. Verder proberen we dus 
af en toe iets extra’s te bieden, waardoor mensen toch verder kunnen groeien maar vooral 
ook ervaring opdoen. Er zijn inmiddels veel voorbeelden van mensen die begonnen zijn als 
vrijwilliger in De Bakkerij, bijvoorbeeld achter de bar, die tegenwoordig in een vergelijkbare 
(culturele) sector werkzaam zijn. 
 
Binnen De Bakkerij is er ook altijd plek voor nieuwe initiatieven of voorstellen. Alle 
vrijwilligers wordt dus ook gevraagd om op verschillende vlakken mee te denken in de 
organisatie. Zo vinden er regelmatig vergaderingen plaats op verschillende niveaus, waarin 
mensen ideeën of feedback kunnen geven. 
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Toekomst 
 
Binnen afzienbare tijd moet de uitbouw van De Bakkerij gerealiseerd zijn en zal er weer een 
nieuwe periode voor De Bakkerij beginnen, die hopelijk gekenmerkt zal worden door groei 
en financiële stabiliteit. Hieronder worden deze punten besproken. 
 
De Bakkerij heeft in haar periode als jongerencentrum, en hierna als poppodium, een sterke 
groei doorgemaakt. Het stond regionaal bekend als een uitgaansgelegenheid waar 
regelmatig een uitdagend muziekprogramma werd aangeboden. Daarnaast waren er ook 
andere activiteiten zoals theater en het Koninginnedagfestival. Ook bij artiesten stond De 
Bakkerij bekend als een klein podium waar het altijd gezellig is. Lucky Fonz III schreef in zijn 
column in de Fret eens over zijn onbezonnen en noemde daarin zijn eerste betaalde 
optreden buiten Amsterdam in De Bakkerij. Hiernaast hebben er al verschillende bands in De 
Bakkerij gespeeld, die vervolgens in binnen- en buitenland de nodige bekendheid hebben 
gekregen. Denk hierbij aan bands als Lucky Fonz III die we hierboven al noemden, maar ook 
Within Temptation, zZz inc en nog vele anderen. 
 

 
 
Sinds de sluiting op de oude locatie hebben we ons ingezet om veel activiteiten te blijven 
organiseren op verschillende locaties, en sinds de heropening in de Dorpsstraat hebben we 
ook weer een fysieke plek waar mensen naartoe kunnen komen. Wel is het duidelijk dat er 
minder bezoekers uit de regio komen. Momenteel is het moeilijk om hen terug te winnen 
omdat er, mede door de beperkingen die ons opgelegd zijn, geen continu cultureel 
programma aangeboden kan worden. Het is dus zaak dat we zorgen dat deze mensen ons 
weer weten te vinden als de nieuwe zaal er is.  
 
In de inleiding werden al enkele voorbeelden gegeven van zalen met een podiumfunctie in 
de buurt die gestopt zijn, zoals Donkey Shot, JOEB, Parkhof en BukBuk. Dit betekent dat er 
alleen maar meer ruimte is voor wat wij doen. Door een goed en veelzijdig programma aan 
te bieden moeten wij bezoekers kunnen trekken uit de hele regio tussen Alkmaar, Haarlem 
en de Zaanstreek.  
 
Kernpunten van de organisatie zoals talentontwikkeling en de diversiteit in het programma 
moeten weer verder opgebouwd worden. Ook is het belangrijk om het vrijwilligersbestand 
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weer uit te breiden. De afgelopen periode zijn wel nogal wat vrijwilligers kwijtgeraakt omdat 
we te weinig ruimte hadden voor onze podiumfunctie. Deze uitbreiding kan plaatsvinden 
door mensen die afgehaakt zijn terug te winnen, door nieuwe vrijwilligers te vinden, door 
het onze activiteiten te verbreden en vrijwilligers van buiten Castricum binnen te halen. 
 
Tot slot hebben we de afgelopen periode flink ingeteerd op de reserves van de vereniging. 
Door het vergroten van het aantal culturele activiteiten, het verbreden van het soort 
activiteiten, het aangaan van samenwerkingen en het vinden van huurders verwachten we 
dat de inkomsten flink zullen toenemen, meer dan dat de kosten zullen gaan stijgen. Het is 
verstandig om dit geld in eerste instantie te gaan gebruiken voor het opbouwen van 
bestemmingsreserves en vervolgens te gaan kijken naar het aflossen van de lening van de 
gemeente.  
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Samenwerkingen 
 
Een voorwaarde van de multifunctionele accommodatie is dat de ruimte ook door externe 
partijen gebruik gaat worden. Dat kan gebeuren in de vorm van verhuur, maar ook via 
samenwerkingen. De afgelopen periode zijn er al wat samenwerkingen opgezet, maar dit 
kan flink uitgebreid worden. Het is belangrijk dat de organisatie gaat kijken met welke 
partijen er kan worden samengewerkt. Hieronder staat een overzicht van enkele 
mogelijkheden. Met sommige partijen hebben we in het verleden al contact gehad. 
 
De Tuin van Kapitein Rommel  
De Tuin van Kapitein Rommel is een 
directe buur van ons en beide partijen 
hebben uitgesproken het interessant 
te vinden om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn om samen-
werkingen op te zetten. De tuin heeft 
aangegeven dat ze graag input willen 
hebben om een jongere doelgroep aan 
te spreken. Daarnaast kan onze ruimte 
gebruikt worden voor grotere groe-
pen, bijvoorbeeld scholieren. 

 
Brijderstichting/Unity 
De Brijderstichting is een organisatie uit Alkmaar die zich richt op verslavingszorg. Unity valt 
hieronder en is een jongerenparticipatieproject om leeftijdsgenoten informatie en advies te 
geven over alcohol en drugs. In het verleden is er een samenwerking opgezet in de vorm van 
een eerste drugsquiz. Beide partijen hebben uitgesproken deze samenwerking graag uit te 
willen breiden, bijvoorbeeld door meer met de middelbare scholen te doen. 
 
COC  
Het COC is de Nederlandse vereniging tot integratie van homoseksualiteit, en in de regio is 
Alkmaar het dichtstbijzijnde kantoor. Het zou een interessante partij zijn om samen een 
voorlichtingscampagne op te zetten in Castricum. 
 
Vakbonden/FNV Jongeren  
Op het moment gebeurt er op politiek vlak veel, maar in welke mate komt dit over op de 
jeugd? Het kan interessant zijn om één of meerdere avonden te organiseren met FNV-
jongeren, of andere aan de vakbond gerelateerde partijen, om het te hebben over wat de 
vakbonden precies doen en wat de mogelijke gevolgen zijn van de plannen ten opzichte van 
het kabinetsbeleid. Gezien het hoge werkloosheidscijfer onder jongeren zou dit momenteel 
zeer interessant kunnen zijn. Qua vorm zou het mooi zijn als hier een combinatie gemaakt 
kan worden tussen voorlichtend en discussie, mogelijk in samenwerking met de politiek. 
 
Migrantenorganisaties  
In de regio zijn verschillede migrantenorganisaties. Castricum is een zeer ‘witte’ gemeente 
en mensen komen daarom niet altijd in aanraking met andere culturen. In samenwerking 
met migrantenorganisaties zouden we een dergelijk contact op kunnen zetten om vervolgen 
te kijken wat voor activiteiten hieruit zouden kunnen volgen. 
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Toonbeeld  
Toonbeeld is het kunsteducatief centrum van Castricum. In het verleden is er al vaak met dit 
centrum samengewerkt. Concreet gebeurt dit momenteel met name via de jaarlijkse 
BACHHH-middag, waar bands via verschillende muziekscholen uit de regio kunnen optreden. 
Daarnaast kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om de, met name op lichte 
muziek georiënteerde, voorspeelavonden in de Bakkerij te organiseren. 
 
Politiek café  
Er vinden af en toe politieke cafés plaats, maar deze worden altijd georganiseerd door één 
partij. Het zou mooi zijn als de Bakkerij een soort politiek forum kan worden, zonder te aan 
één partij gebonden te zijn. We kunnen de lokale politieke partijen vragen om hieraan mee 
te doen. Er kan worden gesproken over lokale, regionale en nationale thema’s. 
 
Oud-Castricum 
Werkgroep Oud-Castricum is een organisatie die zich bezighoudt met de geschiedenis van 
Castricum. Via de monumentendagen hebben wij al twee keer met hen samengewerkt. Dit 
zou in de toekomst uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld via exposities of 
filmvertoningen. 
 
Ondernemerscafé  
In 2012 heeft er een serie activiteiten plaatsgevonden onder het mom van een 
ondernemerscafé. Dit is goed bevallen. Destijds gebeurde dit via een subsidie van Youth In 
Action. In de toekomst kan gekeken worden of dit vaker kan plaatsvinden en met welke 
partijen we dit samen zouden kunnen doen. 
 
Transition Towns 
Transition Towns Nederland is 
een netwerk van groepen 
burgers in steden, dorpen of 
buurten, die aan de slag zijn om 
hun manier van wonen, werken 
en leven minder olie-
afhankelijk, duurzamer en 
socialer te maken. Inmiddels 
hebben we al contact met dit 
netwerk en zijn er al enkele 
middagen als het repaircafé en 
ruilcafé georganiseerd. 
 
Middelbare scholen 
Hierboven zijn de middelbare scholen al enkele keren genoemd in het kader van 
verschillende projecten. Aangezien we in Castricum drie grote middelbare scholen hebben, 
met daarin een groot deel van onze doelgroep, zijn dit interessante partijen om mee samen 
te werken. In de toekomst kan ook met de scholen samen worden gekeken naar waar 
behoefte aan is. In het verleden hebben we bijvoorbeeld een aantal keer activiteiten 
georganiseerd voor de CKV-dagen. 
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Filmhuis 
In het verleden zijn in De Bakkerij wel vaker filmhuisvoorstellingen geweest. Dat is iets wat 
we in de toekomst weer kunnen doen, er moet dan alleen gekeken worden wie hier een 
goede partner voor zou kunnen zijn en hoe de kosten hiervan goed gedekt kunnen worden. 
 
Opvoeddebatten 
Het opvoeden van kinderen en jongeren is altijd een onderwerp waar mensen informatie 
over willen hebben. Het Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) biedt hier informatie voor. 
Daarnaast is stichting ‘Mama weet alles’ van Marina van der Wal in Castricum gevestigd. 
Met haar zouden we mogelijk interactieve gesprekken/debatten kunnen organiseren. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


