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‘t Werkhuys 
 
 

Als  socio-cultureel huis in het superdiverse Borgerhout biedt ’t Werkhuys ruimte aan groepen en 

individuen om te creëren, repeteren, les te geven, na te denken of gewoon samen te komen. Het is 

een gastvrije plek waar heel wat verenigingen en organisaties thuis zijn. ’t Werkhuys biedt meer dan 

enkel ruimte voor diverse culturele activiteiten. Het is een kruispunt voor uiteenlopende educatieve, 

sociale en culturele activiteiten waar professionelen en amateurs mekaar ontmoeten en waar 

er ruimte is voor een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines.  

 

Waar ’t Werkhuys in de eerste plaats een recep tieve werking heeft waar initiatiefnemers 

verschillende activiteiten kunnen ontplooien, ondersteunt het huis cultuurmakers, organisaties en 

lesgevers ook door toonmomenten, samenwerking, overleg, debat en vorming te organiseren.  

 

’t Werkhuys staat open voor iedereen. Bezoekers vertoeven graag in ’t Kaffee, een plaats voor 

ontmoeting, maar je kan er ook van een hartige maaltijd genieten. Als  cultureel ontmoetings-

centrum hanteert het huis democratische prijzen - zowel voor de zaalverhuur als op de menukaart - 

om zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Deze manier van werken is van meet af aan organisch gegroeid, 

gebaseerd op de noden van gebruikers en de context. 

 

Cultuur en ontmoeting voor en door Borgerhout stimuleren door er plaats voor te maken, dat is ons 

recept om het cement van het Borgerhoutse samenlevingsweefsel (en bij uitbreiding dat van de 

stad en omstreken) te versterken en laten floreren. 
 
 

2020 in ‘t kort  
 
 

 ’t Werkhuys is een betrouwbare speler in het lokaal cultuurbeleid van Borgerhout en 

Antwerpen. Talrijke - vooral lokale - organisaties vonden de weg naar onze lokalen voor het 

organiseren van culturele & sociale activiteiten, vorming, expo’s én ontmoeting.  

 

 In februari verliet stafmedewerker Jamila Boukchour ’t Werkhuys. Er werd een vacature 

uitgeschreven en vanaf augustus verwelkomden we Machteld De Ryck.  De gezondheidscrisis 

vertraagde de aanwervingsprocedure van een nieuwe collega. De werking werd 

gedurende ruim zes maanden getrokken door de twee verantwoordelijken van het huis .  

 

 In maart 2020 sloeg het covid-19 virus toe en moest ’t Werkhuys zijn deuren noodgedwongen 

sluiten. Het personeel (Kaffee) werd op tijdelijke werkloosheid gezet.  Het personeel van het 

kantoor werkte door achter de schermen met beperkte inroeping van werkloosheid door 

overmacht. Het personeel van de horecazaak werd beperkt ingeschakeld om noodzakelijke 

opfriswerken te verrichten.  

 

 Half mei openden we de deuren voor de noodopvang naar scholen toe. De theaterzaal en 

foyer werden omgetoverd voor de opvang van kinderen . Verder bleven we actief op sociale 

media en bleven we zoeken naar alternatieven om het huys – ondanks de sluiting - dynamisch 

en levendig te houden.  

 

 Met de start van de zomervakantie mochten we de deuren van zowel ’t Kaffee als de zalen 

weer ‘even’ openen. De Buurderij die in de eerste lockdown even uitweek naar een andere 
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locatie nam terug zijn intrek in huis. Toen Antwerpen halverwege de zomer zwaar getroffen 

werd door het virus en moesten we noodgedwongen weer sluiten (m.u.v. De Buurderij en 

kinderkampen).  

 

 Eind augustus gooide de ploeg van ’t Werkhuys met volle moed de deuren weer open. 

Helemaal voorbereid en opgefrist konden we terug mensen verwelkomen in de zalen en in ’t 

Kaffee… Tot midden oktober.  

 

 Het voortdurende schakelen tussen openen en sluiting en de wisselende maatregelen woog 

door op een organisatie als ’t Werkhuys. De steeds evoluerende restricties waren frustrerend 

en verwarrend voor het eigen personeel, vrijwilligers maar ook naar de huurders. Permanent 

moest er bijgestuurd worden. Vele van de huurders zagen hun inkomen, sociale contacten, 

daginvulling en zoveel meer keer op keer wegvallen. Telkens met volle moed starten en alles 

volgens de regels van de kunst doen vergde veel opzoekwerk en bijgevolg veel energie, in een 

tijd die onzekerheid biedt.  

 

 Het project ‘Re-Boot/Re-Root’ met steun van Vlaanderen en Stad Antwerpen (Relance 

Cultuur onder Corona) is ontstaan vanuit de confrontatie met overlast en vandalisme 

gecombineerd met de ontmoeting met beeldend kunstenares Eline De Clercq enerzijds, en 

de onzekerheid die corona ons bracht anderzijds. We kunnen stellen dat dit een belangrijk 

lichtpunt was in een donker jaar. Uit dit project vloeide de tentoonstelling ‘Downtown 

Borgerhout’ voort en diverse workshops beeldende kunst met tien kunstenaars uit 

Antwerpen, Brussel en Japan.   

 

 De Art Club Borgerhout is een kind van het project Re-Boot / Re-Root. Het is een mooi 

voorbeeld dat ontstaan is in corona-tijd. In wekelijkse sessies maakten jongeren uit de 

buurt kennis met beeldende kunst. Dit project werd omwille van het enthousiasme van 

de jongeren ook na de tentoonstelling “Downtown Borgerhout” voortgezet.  

 

 Zoals vooropgesteld zouden we in 2020 de eerste stappen zetten om de werking te 

moderniseren en professionaliseren zonder echter aan de laagdrempeligheid en de 

charmes van het huis inbreuk te doen. Ondanks Covid-19 zijn we er in geslaagd de eerste 

stappen te zetten en voorbereidingen te treffen om deze professionalisering voort te 

zetten in 2021.   

 

 We mogen trots zijn op de verwezenlijkingen van 2020. In deze rare & onzekere tijd hebben 

we de moed niet opgegeven. We hebben integendeel alles in het werk gesteld met een 

gemotiveerde ploeg om mogelijk te maken wat toegestaan was. Dit vergde een enorme 

spreidstand van het personeel en vrijwilligers, een groot aanpassingsvermogen van de 

huurders en begrip van de bezoekers. Meer hierover in het verdere verslag. 
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Noodopvang voor scholen tijdens de eerste lockdown: 
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Wat er leeft 
 
 

’t Werkhuys biedt plaats aan allerhande initiatieven. Zowel  voor professionelen 

als  voor amateurs. Deze  initiatieven werken op verschillende manieren: cultuur 

als  participatie in workshops of lessen, het zelf maken van voorstellingen of 

werkstukken, of het komen kijken  naar optredens of evenementen. 

 

Deelnemen door te doen: Workshops en cursussen 
 

Cultuurparticipatie in de letterlijke zin, deelnemen dus. Daarvoor moet je in ’t Werkhuys zijn. Activiteiten die 

rekenen op actieve participatie vormen het kloppende hart van ’t Werkhuys, ook in 2020. Het gaat om 

verschillende soorten workshops en cursussen die gewoonlijk op wekelijkse basis plaatsvinden in de loop van het 

schooljaar. Door covid-19 is de normale werking van ’t Werkhuys gedurende meer dan 7 maanden onderbroken 

geweest,  met uitzondering van de noodopvang gedurende de maanden mei en juni. Tijdens de geopende weken 

(na maart) zijn er een aantal workshops en evenementen volledig geannuleerd, vermits zij niet behoorden tot 

de categorie toelaatbare activiteiten of konden voldoen aan de geldende protocollen. Denk hierbij aan koren, 

tekensessies, dansvoorstellingen, Volxkeukens, vormingen, schaakclub Borgerhout. Slechts enkele activiteiten 

konden digitaal doorgaan in de periodes van lockdown.   

 

Meer info over het aanbod en de partners die deze activiteiten op regelmatige (wekelijkse) basis organiseerden 

in de loop van 2020 staat in bijlage 1. 

 

Vele mensen en organisaties vinden ook de weg naar het huis om er hun eigen ding te komen doen of om te 

repeteren voor een voorstelling. De enige activiteiten die niet mogelijk zijn in huis zijn partijpolitieke of religieuze 

evenementen. Zoals eerder aangegeven hebben we meer dan een half jaar de deuren moeten sluiten. Er was 

zeker vraag naar de huur van de zalen en de zaalagenda stond goed vol. Veel werd echter geannuleerd of zelfs 

stop gezet zonder enig vooruitzicht. We hebben wel gemerkt dat er na de zomer veel sociale organisaties een 

plek vonden om bvb. corona-proof te vergaderen. In de mate dat het ging, heeft ’t Werkhuys dit ingevuld. Denk 

maar aan: CAW’s, JES, SAM vzw, VAGGA, Ouderparticipatie, KDG, Atlas, …   

 

Door COVID- 19 zijn er nagenoeg geen grote evenementen, zoals bijvoorbeeld debatten kunnen doorgaan. De 

vormingen werden zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. De handwerkclub en biljartclub kon doorgaan in een 

kleinere opstelling gedurende de periode dat de horeca open was. 

 

Waar we normaal een ruim aanbod hebben tijdens de schoolvakanties voor kinderen en jongeren was dit in 2020 

veel beperkter. Enkele kampen zijn wel kunnen doorgaan met enthousiaste kinderen die een welkome uitlaatklep 

vonden in ‘t Werkhuys. Ook dit vormde een belangrijk lichtpunt in een jaar waarin ’t Werkhuys al te vaak een 

stilteoord was. Een volledige lijst vind je in bijlage 2.  
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Deelnemen door te kijken: Voorstellingen en evenementen 
 
Samen iets beleven of iets mee-maken. Dat werkt verbindend. Als  sociocultureel centrum dat zich 

vooral op de buurt richt, maken we plaats voor kleinschalige evenementen waar ( lokaal) talent zijn 

kunst(en) kan tonen. Door COVID-19 was dit jammer genoeg zeer moeilijk om te organiseren. Vele 

activiteiten werden verzet of geannuleerd, dan weer verzet, aangepast of – na veel aanpassingen – 

alsnog geannuleerd.  

 

Na 14 jaar is er voor de 1ste keer geen Boomfeest geweest op 1 mei. Wel hebben we de Boom geëerd via de 

sociale media aan de hand van een ode. Het ‘Open Huys’ dat we in een nieuw kleedje hadden gestoken is voor 

2021, grootser en feestelijker.   

 

Voordat COVID-19 toesloeg hebben we nog kunnen genieten van woord en muziek, door de leerlingen van 

de Academie Borgerhout. Ballonnenvrees betrad voor de laatste keer ons podium met lokaal talent. Ook 

improvisatietheater door FUS! was weer te gast in ’t Werkhuys.  

 

Een overzicht van alle evenementen staat in bijlage 3. 
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Taart tijdens de Reuzenstoet op 27 september: 
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Lokale inbedding 
 
 

’t Werkhuys is een stevige partner van het lokaal cultuurbeleid in Borgerhout en Antwerpen. Het gaat 

daarbij niet alleen om ruimte voor ontplooiingskansen voor kunstenaars, groepen en gezelschappen 

op amateur of professioneel niveau. We ondersteunen ook ontmoetingskansen voor socioculturele 

verenigingen, zelforganisaties en individuen, eventueel in samenwerking met andere actoren, ter 

bevordering van het samenlevingsweefsel. 

 

We moesten jammer genoeg afscheid nemen van twee organisaties die een vaste stek hadden in ’t Werkhuys. 

‘De Dagen’ die jarenlang mensen in een kwetsbare positie verbonden door literatuur, poëzie, verhalen en 

schoonheid hebben een punt moeten zetten achter hun werking. ‘Boho Strings’ die verbinden door muziek, 

trekken naar een andere kantoorruimte. ‘Mobilant’ blijft. Zij ondersteunen mensen met een beperking en zijn 

zowel binnen als buiten de muren van ’t Werkhuys actief.  

 

Nieuwe Antwerpenaars kwamen geregeld langs tijdens de Stadsklap (Atlas)  om het woord te 

nemen over hun gewoontes, familie, cultuur, waarden en normen. Na de uitbraak van het virus werd 

dit (voorlopig) stopgezet.  

 

Verschillende scholen en hogescholen uit de buurt gebruiken de infrastructuur van ’t Werkhuys voor 

allerhande activiteiten. Zo nam basisschool de Kleine Wereldburger de theaterzaal en foyer in 

gebruik tijdens de lockdown voor lessen en vergaderingen.   

 

Net zoals de eigen activiteiten werden door COVID-19 grotere events verschoven naar latere data of 

geannuleerd.  

 

Gezien Borgerhout geen buurtrestaurant heeft zorgden wij, met ondersteuning van het district, elke 

week op maandag, woensdag en vrijdag voor buurtmaaltijden aan een sociaal tarief. Omdat ’t 

Werkhuys ook een sociale rol heeft en kwetsbare mensen een hart onder de riem wil steken, 

werden deze maaltijden vanaf september uitgebreid naar elke weekdag. Vanaf de lockdown in 

oktober werden onderhandelingen opgestart met het kabinet Sociale Zaken om deze maaltijden te 

kunnen voorzien door een take-away systeem uit te werken voor mensen met kansentarief. 

 

Het probleem van overlast door jongeren is een gegeven waar ’t Werkhuys al jaren mee 

geconfronteerd wordt. Gaande van storend rondhanggedrag in de gangen en op de binnenkoer, het 

verstoren van activiteiten, het onrechtmatig gebruik van de nooduitgangen, diefstal, vandalisme en 

geweld vormt dit een ernstige bedreiging voor de werking van ’t Werkhuys. Dergelijke incidenten 

zijn ontmoedigend voor het personeel en de vrijwilligers die met bloed zweet en tranen ’t Werkhuys 

als een open huis profileren waar iedereen welkom is. Er werd gekozen voor een drieledige aanpak 

om dit probleem op een duurzame manier op te lossen: ontmoediging (sociale controle en 

infrastructurele ingrepen); aanbod (jongeren bereiken door ons aanbod meer op jongeren af te 

stemmen, bvb de Art Club Borgerhout); repressie (systematisch laten opstellen van PV’s door de 

politie).  
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Sessie van de Art Club Borgerhout (copyright Faryda Moumouh) 
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In cijfers 
 
D e  convenant die de stad Antwerpen afsloot met ’t Werkhuys voor de periode 2014-2019 beschrijft 

resultaatsindicatoren voor de jaarlijkse werking. Voor het werkingsjaar 2020 was er geen 

convenant, maar werd deze uit de vorige legislatuur stilzwijgend verlengd, zij  het met een 

vermindering van bijna 10% van de t oelage.  

 

Aan de hand van de indicatoren uit de overeenkomst 2014-2019, gecombineerd met de vermindering van de 

toelage van 10% komen wij tot de indicatoren in onderstaande theoretische tabel. Het hoeft geen betoog dat 

Covid-19, met 7 maanden volledige sluiting tot gevolg doorweegt in de werkelijk behaalde indicatoren.  

 

 
Indicator 

 
Te behalen 

2019 
(Overeenkomst 

2014-2019) 

Vermindering 
subsidie met 
10% in 2020 

(stilzwijgende 
verlenging) 

Vermindering 
met sluiting 7 

maanden 

Behaalde 
resultaten 

2020 

Bezoekers 20.000 18.000 8.333 22.002 

Voorstellingen 15 13 5 9 

Tentoonstellingen 3 3 1 1 

Schoolvoorstellingen 5 4 2 0 

Workshops kinderen 
(incl kampen) 

10 9 4 9 kampen 
10 
workshops  

Gratis activiteiten 150 135 56 60 

Verschillende 
gebruikers 

100 90 37 +/- 200 
 

 

Toelichting bij gratis activiteiten 
 

Het gaat hier om zowel éénmalige evenementen, optredens of voorstellingen met gratis toegang die in ’t 

Werkhuys plaatsvinden als om recurrente activiteiten. 

 

Hart Labeur, Samen lezen, United Objects, Playtime komen wekelijks samen in ’t Kaffee.  

 

Een aantal activiteiten die gratis aangeboden worden door gebruikers van het huys zijn o.a. de Luierhoek, 

Stadsklap (inburgering), cohousinginformatie.  

 

Klassiekers die jaarlijks terugkeren hebben jammer genoeg niet plaatsgevonden, met uitzondering van een 

Repaircafé in oktober.  
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Detailcijfers 
 

Ter informatie in onderstaande tabel de detailcijfers van 2020 vergeleken met deze van de 

voorgaande jaren1. 

 

t Werkhuys Activiteiten Deelnemers 
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Eigen activiteit      147       201       157         33  6.902 10.442 8.236 752  

Andere activiteit        67         91         85         10  3.761 7.227 5.460 397  

Omkaderingsactiviteit        58         94         45         20  2.488 2.480 1.984 176  

Podiumactiviteit        20         16         17            2  63 735 622 62  

Educatieve activiteit           2              9          -    22  -    86  -    

Tentoonstelling               1            1      84  117 

Receptieve activiteit  3.304   3.647   3.380   1.333  54.301 59.646 56.720 21.250  

Educatieve activiteit  1.702   1.995   1.960       714  32.172 38.303 36.200 11.664  

Andere activiteit  1.543   1.568   1.359       552  20.354 18.993 17.667 7.045  

Initieel onderwijs (basisonderwijs, 
secundair en hoger onderwijs) 

       29         53         43         63  607  998  1.205 2.416  

Podiumactiviteit        21         23         13            4  643 772 589  125  

Tentoonstelling           9            8            5     525 580  1.059   

TOTAAL  3.451   3.848   3.537   1.366  61.203 70.088 64.956  22.002  

 
 
 
 

  

                                                           
1 Cijfers verstrekt door de stedelijke diensten 
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Volxkeuken op 2 oktober (copyright Maureen De wit):  
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Organisatie 

Personeel 
 
 

‘t Werkhuys wordt door een klein team vaste medewerkers gerund. In 2020 was het team eindelijk stabieler 

na een aantal jaren van vele personeelswissels. Enkel de stafmedewerker werd vervangen.    

 

Eind 2020 bestond het team uit: één coördinator (1 VTE), één operationeel verantwoordelijke (0,8 VTE), één 

stafmedewerkster (1  V T E ) ,  twee koks (0,8 V T E  +  0,65 V T E ) ,  één vaste medewerker toog (0,60 V T E )  

en verschillende jobstudenten voor de toog ’s avonds. Het dient benadrukt te worden dat de 

horecazaak verschillende essentiële rollen vervult voor ’t Werkhuys: sociale controle (overlast), 

onthaalfunctie (overhandigen van sleutels en betalingen van de zalen), ontmoeting stimuleren 

(kruisbestuivingen tussen gebruikers van het huis stimuleren). Zonder het Kaffee is avondverhuur van 

zalen onmogelijk.  

 

Op kantoor:   

Jor is  Wil lems:  Coördinator  

Ev i  Verrijcken: Operationeel verantwoordelijke  

Jamila Boukchour (tot februari 2020): Stafmedewerker en vrijwilligerswerking 

Machteld De Ryck (vanaf augustus 2020): Stafmedewerker communicatie en vrijwilligerswerking 

 

In het  Kaffee:  

Domien De Gruyter: Chef-kok 

Carine Neuman: Kok 

Jorinde Cielen: Toog en onthaal 

Nicole De Groof: Toog en onthaal  

De studenten: Toog en onthaal 

 
 
 

Vrijwilligers 
 

‘t Werkhuys zou ook in 2020 zichzelf niet geweest zijn zonder de enthousiaste vrijwilligers: Werner, 

Miek, Willy, Ann, Erwin, Steven en Mohyedin en de Volxkeukenploegen. In 2020 hebben we ondanks 

de vele gesloten maanden, toch veel nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen: Dirk, Anja, Hans, Kris, 

Leen, Marie, Nan en Thomas.  

   

Oo k  de leden van de Raad van Bestuur hebben zich als vrijwilliger ingezet in 2020: Frank Olbrechts 

(voorzitter), Els Mertens, Astrid Thoné, Jeroen Vanluyten, Stefan Gevaerts, Christel Kumpen.  

We hebben 2 nieuwe leden mogen verwelkomen: Stijn Leemans & Phillipe Berteele als 

secretaris-penningmeester. 

 

In januari namen we afscheid, tijdens een feestelijke Volxkeuken, van Kathelijne Verlinden, die 

jarenlang trouw de rol van secretaris-penningmeester vervulde.  
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Onze vrijwilligers blijven motiveren: 
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Beleid 
 

In het najaar werden stappenplannen geïmplementeerd voor een modernisering van het verhuurbeleid van de 

zalen en het vrijwilligersbeleid binnen ‘t Werkhuys. Daarnaast werd een gebruikersoverleg georganiseerd over 

de te renoveren theaterzaal en heeft een grote opruimactie plaats opgeleverd voor de optimalisering van de 

niet-publieke ruimtes die gebruikt worden voor stockage en logistiek.  

 
De geplande denkdag rond de toekomstvisie van ’t Werkhuys – een voortzetting van een oefening ingezet in 

2019 – moest uitgesteld worden door de pandemie. Er werd met vaste gebruikers wel een overleg georganiseerd 

over de toepassing van de steeds wisselende maatregelen omtrent Covid-19. Er werd uiteindelijk geopteerd om 

uit te gaan van een streng scenario waarbij niet telkens opnieuw de huisregels dienden aangepast te worden. Dit 

worp zijn vruchten af op de werkdruk van de verantwoordelijken van ’t Werkhuys. 
 

 

Communicatie 
 

In 2020 werden twee programmaboekjes ontworpen door respectievelijk Katrien Van Breedam 

(periode januari-juni) en Vladimir Schetske (periode september-december). Rond die communicatie 

werd overlegd met de vaste medewerkers van ’t Werkhuys om de eerste stappen te zetten voor een 

communicatieplan dat in 2021 verder zal worden uitgewerkt met het ook op een optimalisering van onze 

communicatie.  
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Infrastructuur 
 

’t Werkhuys heeft verschillende zalen en lokalen ter beschikking voor creatieve ontplooiingskansen en 

ontmoeting. 

 vier danszalen, een theaterzaal met een foyer, een muzieklokaal, een literair salon, een 

koepelzaal (expo-ruimte), een zolderruimte en twee klaslokalen. 

 drie bureauruimtes werden gebruikt door organisaties die ook in huis actief zijn. 

 een café met keuken en terras 

 

D e  totale oppervlakte van alle zalen en lokalen bedraagt meer dan 1.000 m2. 

 
Niet onbelangrijk is te vermelden dat enkele gebruikers in het midden van de pandemie bedankten 

voor de infrastructuur van ‘t Werkhuys omwille van het gebrek aan mogelijkheden om lokalen 

afdoende te ventileren. De verantwoordelijken van ’t Werkhuys hebben hierop prijzen voor 

mechanische ventilatie opgevraagd in de verschillende lokalen, de ruimte van de horecazaak en het 

bureel. De verkregen offertes waren van die orde dat deze meteen naar een verre toekomst (of 

aanvullende investeringstoelage) werden doorverwezen.  

 
Eind 2020 kwam het heuglijke nieuws dat ’t Werkhuys na jaren inspanning een uitbreiding van haar 

concessie kon bekomen. Het grasveld van bijna 1000m² dat achter de gebouwen ligt en uitgeeft op de 

Reizigersstraat kan nu ingericht worden als een samentuin, met eventueel ook andere publieke 

functies. Dit grasveld is reeds verschillende jaren een verzamelplaats waar jongeren sporadisch 

vandalenstreken toebrachten aan de infrastructuur van ’t Werkhuys. Door de buurt te betrekken en 

de ruimte – letterlijk – aan haar terug te geven en vooral beter te benutten hopen we dat er een 

eigenaarschap zal ontstaan over deze ruimte en het probleem van vandalisme op termijn zal kunnen 

teruggedrongen worden. 

 
D e  gebouwen van ’t Werkhuys zijn eigendom van de stad Antwerpen. Het deep-scan rapport over 

de staat van de gebouwen volgend op de uitgebreide controle van 2018 toont ontegensprekelijk 

aan dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn om voldoende veiligheid evenals een hedendaags en 

duurzaam comfort te bieden aan de gebruikers van de zalen en lokalen. Onze infrastructuur schiet 

daar op dit moment ernstig in tekort.  

 

In 2020 werd een eerste overleg georganiseerd met AG VESPA en de dienst patrimonium cultuur 

in ’t Werkhuys over het budget dat in 2019 werd vastgelegd voor de infrastructuur. De betrokkenen 

stelden zelf vast dat de in 2023 ingeplande uitgaven duidelijk ontoereikend zijn om noodzakelijke 

dringende herstellingen in ’t Werkhuys te verrichten en tegelijkertijd de meest afgeleefde zalen te 

renoveren en moderniseren. 

 

Het dient gezegd dat de opvolging door de dienst patrimonium ervoor gezorgd heeft dat enkele 

noodzakelijke ingrepen konden aangepakt worden (lekkend dak, verzakkende deur,…). Andere 

noodzakelijke en dringende ingrepen (vallende stenen van daken) die een gevaar vormen voor 

bezoekers en buren waren eind 2020 nog niet uitgevoerd. ’t Werkhuys heeft deze problemen tot 

vervelens toe gesignaleerd en de dienst patrimonium heeft ernstige inspanningen gedaan om de 

verantwoordelijke instantie aan te manen deze werken met hoogspoed uit te voeren. Bij het 

schrijven van dit jaarverslag in januari 2021 blijft dit zeer ernstige probleem actueel. Het mag 

duidelijk zijn dat ’t Werkhuys niet over de middelen beschikt  om deze werken vanuit het eigen 

budget te bekostigen. 
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Tentoonstelling Downtown Borgerhout in de Koepelzaal (copyright Maureen De Wit):  
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Financiële gegevens 
 

D e  jaarrekeningen werden nagekeken door een bedrijfsrevisor en werden goedgekeurd door de 

algemene vergadering van vzw ’t Werkhuys op 4 maart 2021. Samengevat heeft ’t Werkhuys 2020 

kunnen doorstaan dankzij de  aanvullende (Covid-gerelateerde) premies en de keuze om toelaatbare 

activiteiten te laten doorgaan, ondanks de uitdagingen die daarmee gepaard gingen.  

 

Aan de inkomstzijde zijn de voornaamste bronnen diverse subsidies en (Covid-gerelateerde) premies 

(Hogere overheden, Stad Antwerpen, District Borgerhout en diverse projectsubsidies) het Kaffee en de 

zaalverhuur. We merken hier andermaal op dat de werkingsmiddelen uit de overeenkomst met Stad 

Antwerpen met haast 10% werden verminderd.  

 

In een “normaal jaar” genereert ’t Werkhuys zo’n 55% van haar middelen uit horeca-opbrengsten en 

zaalverhuur en is het slechts voor een goede 40% afhankelijk van subsidies. Deze situatie is in 2020 

door COVID geheel omgekeerd: ’t Werkhuys was voor 70% afhankelijk van subsidies en premies en 

genereerde slechts 30% van de opbrengsten uit haar werking. 

 

Om dit gebrek aan inkomsten te compenseren werd er aan uitgavezijde ernstig bespaard op 

personeelskosten. Enerzijds door het inroepen van werkloosheid overmacht, anderzijds zorgde de 

lockdowns ervoor dat een voltijdse vacature ruim 6 maanden oningevuld bleef.  

 

Een wijziging in onderstaande cijfers ten opzichte van voorgaande jaren is de weergave van de 

boekhoudkundige afschrijvingen. Dit heeft geen onmiddellijk effect op de cashpositie van ’t Werkhuys, 

maar geeft wel een correcter beeld van de boekhoudkundige situatie. 

 

Met betrekking tot de cashpositie werden in 2020 voor meer dan 21.000€ geïnvesteerd in noodzakelijk 

onderhoud van de gebouwen en voorzieningen. Deze investeringen werden boekhoudkundig 

opgenomen in de afschrijvingen. Verder konden de verliezen van 2018 en 2019 omwille van 

afhandeling van ontslagregelingen gedeeltelijk gecompenseerd worden.  

 

INKOMSTEN 2020 

Subsidies 291.785 € 69,84% 

Verkoop horeca 89.960 € 21,53% 

Verhuur zalen 34.788 € 8,33% 

Andere 1.230 € 0,29% 

TOTALE INKOMSTEN 417.762 € 100,00% 

 

UITGAVEN 2020 
Personeel (incl. 
uitzendkrachten) 

238.458 € 55,47% 

Aankopen horeca 38.023 € 8,84% 

Werking 48.809 € 11,35% 

Huisvesting en energie 30.523 € 7,10% 

Programmatie 5.325 € 1,24% 

Afschrijvingen 68.779 € 16,00% 

TOTALE UITGAVEN 429.917 € 100,00% 
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Blik op de toekomst 
 

De reguliere toelage van de stad Antwerpen die van 220.800 in 2019 terugviel op 200.000 in 2020 

dreigt om twee redenen moeilijkheden te veroorzaken in de toekomst. Ten eerste is het evident dat 

minder toelage betekent dat er minder budget is voor werkingskosten en het organiseren van 

activiteiten, temeer omdat de zelf gegenereerde eigen middelen deels moeten worden besteed aan 

continue reparaties van de ernstig verouderde infrastructuur. Ten tweede brengt de evolutie van de 

kostprijs van diverse diensten en de aanpassing van de lonen (indexeringen, anciënniteit) per definitie 

een jaarlijkse meerkost met zich mee. In tegenstelling tot de overeenkomst 2014-2019 houdt de 

nieuwe overeenkomst 2021-2022 met deze realiteit echter geen rekening. 
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Bijlagen 
 
 

1 .  Overzicht recurrente activiteiten tijdens het schooljaar 
 

Dansen, Bewegen & Sporten 

 
 Flamenco Antwerp: Jorinde Cielen 

 
 Aziza Gizeh: Fusion Buikdans 

 
  Dancing Sophie: Lindy Hop 

 
 Dansen van eigen bodem: Dansgroep Lange Wapper 

 
 Zwaarddans: Dansgroep Lange Wapper  

 
 Divi-Divi:  Rhythm Tapdans 

 
 JesDansTheater: Danstraining – Improvisatie – Creatie – Sensitieve Dans 

 
 Q U E N O  Sportopleidingen: Dans/bewegingsvorm voor peuters 

 
 Rayart Dance Company: Hedendaagse dans en Jazz dans 

 
 Bollyfit, Bollywood dance (kinderen en volwassen): Nikita  

 
 Paaldanslessen: Karin Vandaele  

 
 Balletlessen: Ballet Boho  

 
 EIGHTIES AEROBICS: Saartje Van Broekhoven  

 
 Sporting A:  Sport voor volwassenen/ Afro-Braziliaanse Dans, BBB, Shakuma, Zumba, Pilates, Flamenco 

 
 Stage Rumours vzw: Afrikaanse dans met live percussiebegeleiding 

 
 Yanimo: Circus &  Circustechnieken 

 
 ECDF: Kleutercircus & circusmotoriek ouder – kind 

 
 Cyclusshow voor moeders en dochters: Marieke Hoet   

 
 

Yog a & Wellbeing 
 

 Bewust Bewegen: Meridiaan C h i  Kung en 5 elementen yoga 
 

 Circle of Dance: Meditatieve cirkeldans 
 

 Jindanfa: Yuanqigong, een Chinese meditatieve gezondheidstraining 
 

 Karel Hermans: Biodanza, de Dans van het leven 
 

 Santosha: Mindfulness Yoga 
 

 Qi Gong: Els Mertens  
 

 Sofie-Ann Bracke: TaiJi  37 vorm &  Taijiwuxigong 
 

 AcroYoga: Ruslan North & Saar Wouters  
 

 Rots & Watertraining: Centrum Kauwenberg Vzw  
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Handwerk, Tekenen & Schilderen 
 

 D e  Ysfabrik vzw: Modeltekenen 
 

 Hart Labeur: Gezelligheid, breien, haken en een babbeltje 
 

 CHILLBOX: Handwerkclubje op maandag  
 

 Workshop Chinese Kalligrafie (éénmalig) 
 

 Art Club Borgerhout: wekelijkse sessies beeldende kunst voor jongeren op dinsdag  

 

Taal & Vorming 
 

 D e  Dagen: Samen lezen en leven. 
 

 Lessen Arabisch (tot 12 jaar) 
 

 Lucas Verhaegen: Verbindende Communicatie 
 

 Fus! Improvisatietheater voor beginners  
 

 Atlas: MO cursus Spaans 
 

 Agentschap Integratie en Inburgering: Inburgeringscursus voor nieuwkomers 
 
 

Theater &  Woordkunst 
 

 Academie voor Spel en Theater: Theatertraining 
 

 Collectief Theater Hart vzw: Universele theater voorstellingen 
 

 Cursus Acteren: Open Doek  
 

  F u s !  R e e k s  i m p r o t h e a t e r  /  c o m e d y   
 

 Fus! Improvisatietheater voor beginners  
 
 

Z a n g  & Muziek 
 

 agaMuzi: Gitaar en Ukelele doe je zo 
                                                                                                                

 Art Tout Productions: Muzikale activiteiten, zang en didgeridoo-cursussen 
 

 Art Tout Productions: Gilles Petit, Masterclasses 
 

 Art Tout Productions: TakeTiNa (2 weekenden) 
 

 Koor Notches: Koorzang van klassiek tot wereldmuziek 
 

 

Andere 
 

 Boeren en buren: Samen lokaal lekkers ontdekken. 
 

 D e  Luierhoek: Al les over wasbare luiers 
 

 Ouderparticipatie: Jeugdhulp Vlaanderen Vzw   
 

 Clown in de zorg- infodag ClownSense  
 

 Playtime: Gezelschapsspelletjes en gezelschap 
 

 Schaken: competitief en recreatief  
 

 ACADEMIE Hoboken: fotografie  
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 ’t Werkhuys biljart: Onze eigen biljartclub 
 

 Volxkeuken op vrijdag tot 6/03 
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 Opening tentoonstelling Downtown Borgerhout in de Koepelzaal (copyright Maureen De Wit):  
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2 .  Overzicht activiteiten tijdens de schoolvakanties 
 
 

 Knallend Kidslab (JCW) – 26/02 
 

 Crea yoga Rots & Water driedaagse – 24/02 tot 26/02 
 

 Circuskamp Yanimo - 24/02 tot 28/02  
 

 Sport en Beweeg Mee (juli) 
 

 THEATRE Musical Stage – 1/07 tot 5/07   
 

 Circuskamp Yanimo – 6/07 tot 10/07  
 

 Wetenschapskamp (JCW) – 14/07 tot 16/07 
 

 Filmkamp Asjemenu – 20/07 tot 24/07  
 

 Filmkamp Asjemenu – 24/08 tot 28/08 
 

 Kerstcircuskamp – 21/12 tot 24/12 
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3 .  O ver z i c h t  e v en em en te n  
 
 

 FUS! Improcomedynight – 15/01 + 19/02  
 

  O P E N  repetitie B O H O  Strings – 14/01 
 

 Gedichtendag 'De toekomst is nu!', i.s.m. Academie Borgerhout – 30/01 
 

 WinterBBQ – 31/01 
 

 Feest 4 jaar Buurderij ’t Werkhuys – 10/02 
 

 Ballonnenvrees - 12/02 
 

 Cultuur als koken: Budgetvriendelijk en gezond koken – 1/03 i.s.m. VELT 
 

 F E E S T  van den Boom - 01/05 via sociale media ?  
 

 Vorming: Opmaken van een projectdossier – 14/05 = online 
 

 Vorming: Communicatie en promotie – 15/06 = online  
 

 Vorming: Hoe maak je een succesvol projectvoorstel? – 5/09 
 

 Workshop Stop Motion Animatie (Zahra Eljadid) – 13/09 
 

 Workshop Stemgebruik (Nyira Hens) – 20/09 
 

 Workshop Construction Tima Again (Tramaine de Senna) – 27/09  
 

 Opening ‘Downtown Borgerhout (Solidariteitsdag) – 2/10  
 

 Butoh-Dans – Theatre Project en Performance – 9/10 tot 11/10 
 

 Vorming: Digitale tools en apps inzetten op de werkvloer – 12/10 
 
 Repaircafé – 18/10 

 
 Workshop Dans en Beweging (Chiara Monteverdi) – 18/10  

 
 Workshop Spinning Linse, Twisting Thought (Kato Six) – 18/10  

 
 Dansperformance ‘Chiara Monteverde’ – 23/10  

 
 Vorming: Communicatie en promotie – 24/10 = online  

 
 Workshop Collage (Katrin Kamrau) – 25/10  

 
 Downtown Borgerhout: afsluitmoment ACB: 25/10  

 
 
 

Expo’s 
 

  EXPO ‘Downtown Borgerhout’  van 2/10 tot 25/10  
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Contactgegevens 
 
 

Je vindt ’t Werkhuys in de Zegelstraat 13 in Borgerhout. 
 

Je kan ons telefonisch bereiken op 03/432.42.10 
 

Je kan mailen naar info@werkhuys.be 

 

Je vindt onze website op www.werkhuys.be 

 

Instagram: https://www.instagram.com/werkhuysvzw/ 

 

Facebook: https://www.facebook.com/tWerkhuys   

https://goo.gl/maps/qEftHBx1m1L2
mailto:info@werkhuys.be
http://www.werkhuys.be/

