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2015 was een bijzonder jaar voor De Bakkerij, vooral omdat in dit jaar de langverwachte nieuwe zaal is 
gebouwd, opgeleverd en in gebruik genomen. Het jaar begon in januari met de voorbereidingen vanuit 
de zelfwerkzaamheid en de afronding van de voorbereidende fase. Kort daarop werd er begonnen met 
bouwen én werd de bouw tijdelijk stilgelegd vanwege trillingen in omliggende panden. Dit werd na een 
korte onderbreking opgelost.

In april gaat het kernteam aan de slag voor Uit Je Bak 2015, en wordt halsoverkop een Koningsdagfestival
georganiseerd, ondersteund door het UJB-kernteam. Koningsdag is een geslaagde dag, zowel buiten op 
het Maranatha-pleintje als ’s avonds in De Bakkerij.

Er wordt in juni een mailing rondgestuurd om zoveel mogelijk van de ledenadministratie up to date te 
krijgen, want veel van onze gegevens zijn oud. Verder zijn er de beslommeringen rondom de bouw, een 
tekort aan vrijwilligers en andere kwesties die het bestuur opslokten. 

Eind juli wordt de nieuwe zaal opgeleverd; klaar voor de laatste zelfwerkzaamheid: schilderen, een 
podium bouwen, een bar bouwen, installatie, etc. Ook vindt Uit Je Bak plaats, en gelukkig is het festival 
ook dit jaar weer zeer geslaagd. Wel hebben we erg veel geluk, want op de dag van de opbouw is het 
noodweer en worden veel festivals in Nederland afgelast. De schade in het park is op de dag van UJB dan
ook zichtbaar, maar gelukkig lijden we geen schade en is het op de festivaldag mooi weer.

De maanden augustus en september staan vooral in het teken van klussen: de muren worden gestuct en 
geverfd, de vloer wordt geverfd, er wordt een bar gebouwd en geïnstalleerd, en het openingsweekend 
wordt geprikt: het eerste weekend van oktober. Dat weekend is zeer geslaagd, al spelen de bands nog op
een geleend podium van Toonbeeld. Na het openingsweekend wordt er verder gebouwd aan een eigen 
podium. Ook worden dan de bakstenen geschilderd van de 100 x 100 sponsoractie.

Mark Stoevelaar stopt als bestuurslid en Maarten Mantel en Judith Welp voegen zich bij het bestuur. 
Maarten heeft al een aantal maanden meegelopen bij de vergaderingen, en besluit het 
penningmeesterschap van Mark over te nemen. 

In de laatste paar maanden probeert het bestuur alles op de rails te krijgen: de zaal is er, maar intern valt
er nog veel te verbeteren aan procedures, afspraken, etc. Er zijn veel losse eindjes die na het in gebruik 
nemen van de zaal nog geregeld moeten worden, van brandblusser en vluchtplan tot verhuur en 
programmering, en het bestuur vergadert veel en lang om alles rond te kunnen krijgen.


