
Wat betekent  Maarn Wijzer voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen? 
 
Onze basis is het dorpshuis De Twee Marken. Naast leren en ontwikkelen, verbindt Maarn Wijzer 
cursisten. Maarn Wijzer vindt het als van ouds belangrijk bij te dragen aan ontmoeting, sociaal 
contact. Daar staan wij om bekend, dragen we met plezier aan bij en dat maakt ons trots op 
Maarn, Maarsbergen en ons dorpshuis.  
Maarn Wijzer is een vereniging met als doel het zonder winstoogmerk organiseren van 
activiteiten op sociaal, cultureel en educatief gebied voor inwoners in en om Maarn en 
Maarsbergen. We werken uitsluitend met vrijwilligers en uitstekende docenten voor en met 
volwassenen en kinderen. 
 

De afgelopen jaren werkt MW steeds vaker samen met andere lokale organisaties. Enerzijds om het 
aanbod van cursussen voor een brede doelgroep te vergroten en toegankelijk te maken. Anderzijds  
om elkaar te versterken in het diverse en waar mogelijk afgestemde aanbod. Zo zijn wij trekker van de 
jaarlijkse start van het sport- en cultuurseizoen in Maarn en Maarsbergen, in het dorpshuis op de eerste 
vrijdagavond van september. Ook organiseren we samen met de bibliotheek Leeskringbijeenkomsten. 
We zijn een vereniging en hebben 259 leden en gemiddeld per jaar ca. 700 - 800 cursisten. De leden 
vergaderen eens per jaar in januari over de samenstelling van het bestuur, de financiële verantwoording 
en het beleid. De dagelijkse leiding is in handen van het algemeen bestuur. Daar zitten momenteel 20 
mensen in. Die overleggen regelmatig een aantal keren per jaar. Binnen het bestuur kennen we dan nog 
een dagelijks bestuur, dat de dagelijkse zaken regelt. Cursussen worden georganiseerd door de 
begeleiders/ bestuursleden. Docenten geven de cursussen. Alle bestuursleden werken vrijwillig. 
 

Historie 
1974  Start eerste cursusbijeenkomsten Maarn Maarsbergen 
1975   Subsidie van de gemeente  Maarn  FL. 4.725 
1980  Notariële akte opgesteld door notaris D.C. Hoevers: 
                  de vereniging draagt de naam Maarn Wijzer 
1984  23 cursussen. Aantal cursisten: 406. Leden: 63 
1984  Eigen atelier in Dorpshuis De Twee Marken. Subsidie FL  9.500 
 

Vanaf 2012 ontvangt Maarn Wijzer geen subsidie 
De subsidie is door gemeente Maarn ieder jaar bijgesteld ten behoeve van de huurkosten. De subsidie is 
tot 2005 opgelopen tot FL 23.000.  
Na de herindeling in 2006 heeft de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug besloten de subsidie voor de 
vereniging Maarn Wijzer stop te zetten. Vanaf 2012 ontvangt Maarn Wijzer geen subsidie. 
Maarn Wijzer heeft het beleid daaraan aangepast en hanteert vanaf die tijd een cursusprijs gebaseerd 
op de bestaande huurovereenkomst met Dorpshuis De Twee Marken. 
 

Maarn Wijzer - Cijfers         2017 – 2018 (def.)  2018  2019 (indicatie)   
                                                                                                    (boekjaar loopt van 1/8 t/m 31/7) 
Aantal cursisten  : 725   780 
Aantal cursussen    : 70   75 
Aantal lesuren   : 13.626  13.900 
Cursusopbrengsten  : € 63.127    66.000                                                                                                                                         
Huur aan Twee Marken   : € 20.255    21.000   
 
De post huur omvat de huur van de MW-ruimte, het atelier, sporthal via Stichting De Twee Marken en  
overige ruimtes via de Beheerder van De Twee Marken                                                             
 

Gebruik lokalen 2018- 2019 (zie ook de bijlage Gebruik ruimtes Maarn Wijzer in dorpshuis) 
Atelier     : 25 lessen verdeeld over 25 weken. 
                   Iedere week alle dagen 3 dagdelen van 2 lesuren  
Maarn Wijzerlokaal    : Spaanse les, cursussen welzijn, leeskringen enz. 
Gymzaal    : Gehele jaar lessen:Trim Fit-heren/-dames, volleybal enz.                   
Zalen van beheerder dorshuis       : Yoga, Muziek op schoot, Dansen voor 50+. 
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