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Voorwoord 

In 2011 bestond de Radboudkerk precies 50 jaar. Op 30 januari 1961 werd de kerk officieel gewijd. 

Om ook op de linker IJsseloever een kerkgebouw neer te zetten werden in 1959 de eerste plannen 

daarvoor ontworpen. Mede met het oog op het toenmalige plan Deventer dubbelstad werd de kerk 

zodanig gebouwd, dat er eenvoudig een uitbreiding tot 400 plaatsen kon worden bewerkstelligd. De 

dubbelstad ging echter niet door, zodat de kerk – of eigenlijk de kapel – van de buitenkant dezelfde 

vorm heeft behouden als in de zestiger jaren. 

Van binnen echter bruist de Radboud. Dat blijkt niet alleen uit het veranderde en aangepaste 

interieur, maar ook uit een levendige gemeenschap. In de jaren van zijn bestaan heeft de Radboud 

bewezen een hechte gemeenschap te zijn, waar menig (muzikaal) project opgezet kon en kan 

worden.  

Vandaar dat het 50- jarig bestaan van de kerk aangegrepen werd om verschillende speciale 

activiteiten te ontwikkelen, die het jubileumjaar een feestelijke aanblik moesten geven. In dit verslag 

wordt teruggekeken op die activiteiten, waarbij ook het financiële aspect wordt meegenomen. 

In de bijlage vindt u tenslotte een dvd met een korte impressie van het jubileumjaar 2011. Uiteraard 

kunt u ook een impressie van de activiteiten lezen op onze website 

http://www.heiligelebuinus.nl/radboud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1:  Openingsviering Jorismis 



Doelstellingen		

Toen de jubileumcommissie in het leven geroepen werd (zie ook hoofdstuk organisatie) was de 

eerste taak in een brainstormsessie: wat willen we met het jubileumjaar en welke activiteit(en) past 

(passen) daarin. De commissie kwam al gauw tot de conclusie dat er meerdere activiteiten in het jaar 

georganiseerd moesten worden, die ook van variatie getuigden. Daarbij hanteerden zij de volgende 

algemene doelstellingen: 

- Activiteiten in de “geest van de Radboudgemeenschap”. De Radboud heeft in de 50 jaar van 

zijn bestaan een “stijl” van projecten en feesten ontwikkeld, waar we bij aan willen sluiten. 

- Activiteiten, die aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen binnen de Radboud. Dat 

betekent zowel aandacht voor de volwassenen als de kinderen en de jongeren. 

- Activiteiten die divers van karakter zijn wat uitvoering en inhoud betreft. 

- Activiteiten, die gespreid zijn door het hele jubileumjaar. 

- Activiteiten, die uitgevoerd worden met een low budget. 

Bij de eerste brainstormsessie op 3 december 2009 kwam de commissie met een voorstel van dertien 

activiteiten (zie ook hoofdstuk 3: aanpak en activiteiten). Daarvan zijn er uiteindelijk elf uitgevoerd. 

Zoals ook in de notulen van 3 december staat opgetekend, hield de commissie vanwege haar 

coördinerende taak het recht voor om activiteiten die moeilijk te realiseren waren, te schrappen. 

  

 

Foto 2: Radboudcabaret 



Aanpak	en	acties	

Eind 2009 werd de jubileumcommissie 50 jaar Radboud in het leven geroepen om een voorstel te 

maken op welke wijze het jubileumjaar van de Radboud gestalte zou moeten krijgen. De leden van 

deze commissie waren: 

Jan Klein Rouweler 

Erna Brinkman 

Karin te Riele, 

Annet te Riele 

Ber te Riele (voorzitter) 

In de eerste bijeenkomst van de commissie werd een lijst opgesteld van mogelijke activiteiten. Deze 

lijst werd doorgesproken met de Radboudraad, die er zijn fiat aan gaf. Nadat de haalbaarheid van de 

verschillende activiteiten was onderzocht en de coördinatie was verdeeld, werd het volgende 

programma opgesteld. 

Tijd Activiteit Uitgevoerd door Contactpersoon 

Januari 2011 Openingsviering Jorismis Gemengd koor St. 

Cecilia 

Jan Klein Rouweler 

Januari 2011 Tentoonstelling 50 jaar 

Radboud 

Medewerking 

verschillende 

parochianen 

Karin te Riele 

Januari 2011 Presentatie jubileumboek Medewerking 

verschillende 

parochianen 

Redactie: Karin te Riele 

Januari 2011 Opening tentoonstelling 

met film “het geheim van 

de Deventer sarcofaag 

Kosters Karin en Ber te Riele 

Februari 2011 Cabaret Radboudcabaret Annet en Ber te Riele 

Februari 2011 Openbare Parochie Avond o.a. Betsy Oosterwegel 

Jan Hoppen en Lucy 

Hekkert 

Annet te Riele 

April 2011 Goede Vrijdag viering Jesus 

Christ Superstar 

Projectkoor Ber te Riele 

Mei 2011 Rommelmarkt met speciaal 

tintje 

Rommelmarktcommissie Erna Brinkman 

Mei 2011 Kinderfeest met Afrikaans 

kinderkoor Up4us 

Werkgroep 

kindvriendelijke viering 

Erna Brinkman 

Juli 2011 Kom over de brug viering 

special 

Pastoraatsgroep Annet te Riele 

September 2011 Bijbelrecepten tijdens het 

Worpfestival 

Mieke Peterman en Ria 

Markink 

Annet te Riele 

November 2011 Concert in terugblik Projectkoor Ber te Riele 

Januari 2012 Afsluitende viering Radians Erna Brinkman 

 

 

 



De contactpersonen stuurden de uitvoerende groepen aan en hielden het contact tussen de 

uitvoerenden en de jubileumcommissie. De voorzitter van de jubileumcommissie hield weer het 

contact met de locatieraad. Hij deed verslag van de stand van zaken en hield na afloop van ieder 

evenement (of een aantal evenementen na elkaar) een korte evaluatie met de commissie en de 

locatieraad. 

Voor ieder evenement werd een begroting opgemaakt, die uiteindelijk uitmondde in de 

totaalbegroting. De begroting werd zowel door de locatieraad als door het hoofdbestuur van de 

Lebuinusparochie goedgekeurd. In het hoofdstuk Financiën wordt verder beschreven op welke 

manier er fondsen zijn geworven. 

Aan de verschillende activiteiten werd bekendheid gegeven via de website, nieuwsbrieven en 

posters. In het hoofdstuk Public Relations kunt u hier meer over lezen. 

  

Foto 3: OPA avond in Old Tivoli 



Uitvoering 

Openingsviering Jorismis 

Uitvoerend: gemengd koor St. Caecilia met enkele versterkingen vanuit Radians. 

Contactpersoon: Jan Klein Rouweler. 

Aan de hand van een strak oefenschema werd deze mis in 2010 door het koor ingestudeerd. De 

uitvoering trok een volle kerk, waarbij ook uitnodigingen werden verstuurd naar oud-pastores, oud 

dirigenten van het koor en natuurlijk het kerkbestuur. Onder leiding van dirigent Teus de Mik en de 

begeleiding van organist Frank Delnoy werd het een mooie openingsviering van ons jubileumjaar. 

Opening tentoonstelling 50 jaar Radboud 

Uitvoerend: materiaal aangeleverd door verschillende parochianen. 

Contactpersoon: Karin te Riele (opzet en inrichting). 

De tentoonstelling heeft het hele jubileumjaar in de kerk gestaan. Er werden zes onderdelen 

neergezet door middel van site tables. De beuk (bijzondere voorwerpen), het jubileumboek, digitale 

fotolijsten, filmpjes van verschillende evenementen, de tijdscapsule en het heden – verleden – 

toekomst (giftenbak) waren de zes onderwerpen van deze tentoonstelling. De tentoonstelling is 

vooral in het begin veel bekeken. Het ligt in de bedoeling om de site tables na het jubileumjaar te 

laten staan voor de opzet van een “religieus fitnesscentrum” 

Opening tentoonstelling met de film “Het geheim van de Deventer sarcofaag” 

Uitvoerend: kostergroep. 

Contactpersonen: Karin en Ber te Riele. 

Om de tentoonstelling op een ludieke manier te openen werd het idee geboren een film te maken 

met als onderwerp het stelen van de relikwieën van Radboud uit de grote kerk en het overbrengen 

van het gebeente naar de Radboudkapel. Op de verschillende locaties werd gefilmd, waarbij de film 

eindigde voor de deur van de Radboudkerk. Op dat moment brachten de broeders van Radbodius in 

een echte doodskist het “gebeente” van Radboud binnen en kon het jubileumjaar met Radboud in de 

kerk officieel geopend worden. 

Presentatie jubileumboek 

Uitvoerend: materiaal aangeleverd door verschillende parochianen. 

Contactpersoon: Karin te Riele (verzamelen, opzet en lay out). 

In de loop van 2010 werden de gegevens verzameld voor een jubileumboek. Daarin werden onder 

meer opgenomen een stuk geschiedenis, interviews met min of meer vooraanstaande parochianen, 

verschillende projecten van de Radboud en natuurlijk veel foto’s uit de oude doos. Een bijzondere 

inzending was nog de herinnering van de eerste misdienaar aan de Radboud. Het boek kon bij 

inschrijving gekocht worden in een zwart-wit of een kleurenversie. 

 

 

 

 

 

 



Cabaret En God sprak… 

Uitvoerend: Het Radboudcabaret. 

Contactpersoon: Ber te Riele, 

En God sprak… was een uitvoering van het Radboudcabaret met het thema rondom het ontstaan van 

de Radboudkapel, gezien vanuit het perspectief van de oerknal, het scheppingsverhaal en het 

historische verhaal met een kleine knipoog naar de toekomst. 

Openbare Parochie Avond 

Uitvoerend: o.m. Betsy Oosterwegel, Lucy Hekkert en Jan Hoppen. 

Contactpersoon: Annet te Riele. 

Deze feestavond vond aansluitend plaats aan het Radboudcabaret in café Old Tivoli. Hierbij waren 

alle parochianen uitgenodigd waar zo’n kleine honderd mensen gebruik van maakten. Een 

feestavond met afwisselende stukjes door verschillende groepen en een loterij. 

Goede Vrijdag viering 

Uitvoerend: Projectkoor. 

Contactpersoon: Ber te Riele. 

In een speciale Goede Vrijdag viering werd de kruiswegstatie verteld met evangelie teksten en 

gedichten afgewisseld met liederen uit de Jesus Christ Superstar. Een projectkoor o.l.v. Ber te Riele 

en begeleid door een 5 mans combo heeft in  samenwerking met de liturgiegroep deze viering 

verzorgd. 

Rommelmarkt 

Uitvoerend: Rommelmarktcommissie. 

Contactpersoon: Erna Brinkman. 

Gezien de grootte van de rommelmarkt was er niet veel ruimte om extra attracties te plaatsen. Er 

waren wat extra stands, waarbij de locatieraad ook vertegenwoordigd was, die aandacht gaf aan het 

jubileumjaar. 

Kinderfeest 

Uitvoerend: werkgroep kindvriendelijke viering. 

Contactpersoon: Erna Brinkman. 

De werkgroep kindvriendelijke viering had het Afrikaanse kinderkoor Up4us uitgenodigd om deze 

middag te verzorgen. Dat begon al in de middag met verschillende workshops voor kinderen met 

o.m. dans en djembé. Mede dankzij het prachtige weer was het een enorm succes. De middag werd 

afgesloten met een kindvriendelijke viering, waarbij Up4us de zang, dans en muziek verzorgde en 

waar ook de kinderen uit de kerk bij werden betrokken. 

Kom over de brug viering 

Uitvoerend: pastoraatsgroep Radboudkerk. 

Contactpersoon: Annet te Riele. 

De jaarlijkse kom-over-de-brug viering werd iets meer uitgebreid. Was dat in het verleden een viering 

in samenwerking met de Broederenkerk, nu ging de uitnodiging naar alle parochies in het 



samenwerkingsverband om naar de enige kerk in deze parochie te komen, die op de westelijke oever 

van IJssel ligt om het seizoen 2010 – 2011 af te sluiten. 

Bijbelrecepten tijdens Worpfestival 

Uitvoerend: Mieke Peterman en Ria Markink. 

Contactpersoon: Annet te Riele.. 

Jaarlijks wordt in het worpplantsoen het Worpfestival georganiseerd. Om de kerk bij de wijk te 

betrekken heeft de Radboudkerk ook deelgenomen met een stand waarin gerechten te proeven 

waren, die in de Bijbel voorkomen. Ook werd er informatie verstrekt over de kerk en de verschillende 

activiteiten die daarin worden ondernomen. Ook hier weer mede dankzij het mooie weer een groot 

succes. 

Concert in terugblik 

Uitvoerend: projectkoor. 

Contactpersoon: Ber te Riele. 

Met het concert in terugblik maakten we een muzikale reis naar acht grote muzikale projecten, die in 

de afgelopen jaren in de Radboud zijn georganiseerd. De muziek werd afgewisseld met films en 

fotomateriaal en er was een interactieve quiz over de historie van de Radboud met het publiek. Een 

projectkoor van 30 mensen – in leeftijd variërend van 12 tot 75 jaar – gesteund door een combo van 

5 mensen bracht de muziek weer in herinnering. 

Afsluitende viering: Alles is liefde 

Uitvoerend: koor Radians. 

Contactpersoon: Erna Brinkman. 

Met liederen van o.m John Denver, Krezip en Blof, met gedichten en bijbelteksten en persoonlijke 

overwegingen werd een mooie slotviering door Radians verzorgd. Het thema “Alles is liefde” werd 

gesymboliseerd door een groot hart, waarin de verschillende symbolen van de liefde werden 

opgehangen: liefde tussen partners, ouderliefde, vriendschap, vergeving, delen en de goddelijke 

liefde. Voor een volle kerk werd op het eind van de viering het jubileumjaar gesloten d.m.v. de 

sluiting van de tijdscapsule 

 

  

Foto 4: Rommelmarkt; de veilinghoek 



Organisatie 

In dit hoofdstuk lichten we de organisatie van het jubileumjaar toe aan de hand van het volgende 

organogram: 

 

De jubileumcommissie startte haar werkzaamheden eind 2009. Deze commissie moest met 

voorstellen komen om het jubileumjaar 2011 op een passende manier te vieren. De voorstellen – 

zoals beschreven in het hoofdstuk aanpak en acties – werden ter goedkeuring aan de locatieraad 

aangeboden en opgenomen in de begroting van 2011. Deze begroting werd weer ter goedkeuring 

aangeboden aan het Parochiebestuur van de H. Lebuinus. 

Nadat de definitieve activiteiten waren vastgesteld, werden die voorzien van een contactpersoon 

vanuit de jubileumcommissie. De daadwerkelijke uitvoering werd meestal bij een groep neergelegd 

zoals beschreven in het hoofdstuk uitvoering. De taak van de contactpersoon was het bewaken van 

de voortgang en hulp bieden daar waar het noodzakelijk was. 

De jubileumcommissie is tien keer in vergadering bijeen geweest, waarbij het zwaartepunt viel in de 

aanvangsfase. Op het moment dat de activiteiten waren uitgezet nam ook de vergaderfrequentie af 

en werd via de mail direct contact  met elkaar gehouden. 

De voorzitter van de jubileumcommissie gaf bij iedere vergadering van de locatieraad een overzicht 

van de activiteiten en een terugblik op afgesloten festiviteiten. De jubileumcommissie heeft zich na 

28 januari 2012 (het einde van het jubileumjaar) opgeheven. 

  



Public Relations en communicatie 

In dit hoofdstuk belichten we de PR en de interne(commissies en bestuur) en externe (parochianen) 

communicatie: 

De PR voor elke activiteit. 

- Bij elke “openbare”  activiteit werd er een persbericht gestuurd naar de lokale pers (Stentor, 

Voorster Nieuws, lokale omroepen enz.) en ‘t Zout. 

- Elke activiteit werd aangekondigd op de website (http://www.heiligelebuinus.nl/radboud) en 

in de nieuwsbrief die regelmatig achterin de kerk werden neergelegd 

- Praktisch elke activiteit werd aangekondigd d.m.v. posters, die in de wijk werden 

neergehangen. 

De communicatie. 

Intern: 

- Vergaderingen van de jubileumcommissie. Tien bijeenkomsten tijdens en voor het 

jubileumjaar. 

- Communicatie tussen de leden van de jubileumcommissie tussen de vergaderingen via de e-

mail. 

- Communicatie naar de locatieraad via de vergaderingen waar de voorzitter van de 

jubileumcommissie altijd een overzicht geeft van de stand van zaken. 

- Aparte evaluatie naar de subsidiegevers (naar de activiteit waarvoor de subsidie is verstrekt) 

Naar buiten: 

- Voor de parochianen door middel van het verspreiden van een nieuwsbrief via de website en 

een papieren versie, die achterin de kerk werd gelegd. 

- Publicaties op de website van de parochie 

- Publicaties in de lokale pers en in ’t Zout (parochieblad) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foto 5: Workshop kindermiddag met Up4us 



Financiën	en	acties	

Voor bijna alle activiteiten is van tevoren een begroting opgemaakt en alle begrotingen zijn 

samengevoegd in een totaalbegroting. We zijn daarbij uitgegaan van een low budget systeem.  Voor 

de Rommelmarkt is geen (jubileum)begroting gemaakt, omdat in dit evenement het jubileum 

nauwelijks verweven kon worden. De begrotingen voor Bijbelrecepten, kom-over-de-brug en Cabaret 

hebben geen inkomsten en uitgaven opgeleverd. 

De begroting is ingediend bij de locatieraad van de Radboud, die de begroting heeft opgenomen in 

de jaarbegroting van 2011, welke is voorgelegd en goedgekeurd door het parochiebestuur van de 

Heilige Lebuinus. 

De inkomstenkant van de begroting zijn mede ingevuld d.m.v. verschillende acties nml.: 

- De verkoop van de Radboud jubileumpen 

- De verkoop van de Radboud jubileumkalender 

- Een verloting bij de Openbare Parochie Avond 

- Een kleine toegangsprijs bij het concert in terugblik 

- Subsidie aanvragen bij de Stichting Wessels van Bremen, gemeente Deventer en de stichting 

ter bevordering van de kerkopbouw St. Lebuinus. 

- Aanschrijven van de lokale middenstand voor een financiële bijdrage of een bijdrage in 

natura voor de verloting 

Deze acties zijn met wisselend succes uitgevoerd. De pennenactie en de verkoop van kalenders viel 

erg tegen en waren nauwelijks kostendekkend. De verloting was een groot succes, mede dankzij de 

inbreng van de lokale winkeliers. En ook de subsidieaanvragen hebben voor de projecten van De 

Goede Week en het concert in terugblik voor de nodige inkomsten gezorgd. Daarnaast hebben we 

dankzij de insteek van low budget en de inzet van vele vrijwilligers de kosten laag kunnen houden. 

Dat blijkt uit het totaaloverzicht van de activiteiten. 

Totaalbegroting 

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk 

Cabaret € 20,00  € 0,00  Cabaret € 330,00  € 0,00  

Tentoonstelling € 10,00  € 837,50  Tentoonstelling € 934,00  € 1.074,92  

Jorismis € 0,00  € 0,00  Jorismis € 1.400,00  € 115,11  

OPA avond € 0,00  € 633,65  OPA avond € 2.750,00  € 145,14  

Kinderfeest € 0,00  € 0,00  Kinderfeest € 1.750,00  € 115,58  

Kom over de brug € 0,00  € 0,00  Kom over de brug € 275,00  € 0,00  

Bijbelrecepten € 0,00  € 0,00  Bijbelrecepten € 1.200,00  € 0,00  

Concert in terugblik € 400,00  € 1.929,00  Concert in terugblik € 1.250,00  € 1.356,09  

Afsluitende viering € 0,00  € 0,00  Afsluitende viering € 1.050,00  € 418,75  

JCS € 0,00  € 750,00  JCS € 800,00  € 248,17  

            

  € 430,00  € 4.150,15    € 11.739,00  € 3.473,76  

 



In deze totaalbegroting zijn bij de werkelijke kosten die uitgaven opgenomen, die rechtstreeks via de 

jubileumcommissie hebben gelopen. Bij de deelbegrotingen staat aangegeven welke posten 

rechtstreeks naar de penningmeester van de locatieraad zijn gegaan.   

Deelbegrotingen 

Per activiteit is een deelbegroting gemaakt. Een overzicht van deze deelbegrotingen: 

Begroting Jorismis 

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk 

      Extra kosten dirigent € 900,00    

      Drukwerk boekjes € 200,00    

      
Portikosten 
uitnodigingen € 150,00  € 115,11  

      Onvoorzien € 150,00    

            

        
€ 

1.400,00  € 115,11  

 

Wel begroot, maar niet opgenomen in de werkelijke uitgaven (loopt niet via jubileumcommissie): 

- Extra kosten dirigent (dirigent valt onder parochiebestuur) 

- Drukwerk boekjes (de drukker wordt per kwartaal door de penningmeester van de 

locatieraad betaald) 

Begroting tentoonstelling en jubileumboek 

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk 

Jubileumboek z/w* (5) € 12,50*  € 62,50  Materialen voor zuilen € 250,00  € 142,66  

Jubileumboek kleur (31) € 25,00*  € 775,00  Digitale fotolijsten (3) € 200,00  € 116,83  

Tekort € 914,50    Computer 2e hands € 75,00  € 0,00  

      Inmetselen tijdscapsule € 250,00  € 15,00  

      Jubuleumboek z/w (5)* € 9,00*  € 45,00  

      Jubileumboek kl. (31) € 18,00*  € 558,00  

      Onvoorzien € 150,00  € 197,43  

            

  € 952,00  € 837,50    € 952,00  € 1.074,92  

 

* prijs per boek 

  



Begroting OPA avond 

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk 

Verloting   € 458,65  Zaalhuur € 500,00    

Waardecheque VdP   € 125,00  Muziek € 500,00    

Sponsor B&G   € 50,00  Hapjes € 750,00  € 114,54  

      Drankjes € 750,00    

      Onvoorzien € 250,00  € 30,60  

            

    € 633,65    € 2.750,00  € 145,14  

 

Wel begroot, maar niet opgenomen in de werkelijke uitgaven (loopt niet via jubileumcommissie): 

- Zaalhuur (rechtstreeks naar penningmeester locatieraad; organisatie locatieraad) 

- Aangeboden drankjes (rechtstreeks naar penningmeester locatieraad) 

Goede Vrijdag viering 

Begroting JCS           

            

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk 

Sunsidie stg. Leb.   € 750,00  Licht en geluid € 400,00  € 200,00  

      Rekwiesieten € 200,00    

      Kopieerwerk € 100,00  € 48,17  

      Onvoorzien € 100,00    

            

    € 750,00    € 800,00  € 248,17  

 

Wel begroot, maar niet opgenomen in de werkelijke uitgaven (loopt niet via jubileumcommissie): 

- Drukwerk boekjes (de drukker wordt per kwartaal door de penningmeester van de 

locatieraad betaald) 

Begroting kinderfeest 

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk 

      Zaalhuur € 500,00    

      Entertainment € 500,00    

      Hapjes € 300,00    

      Drankjes € 300,00    

      Onvoorzien € 150,00  € 115,58  

            

        € 1.750,00  € 115,58  

 

Wel begroot, maar niet opgenomen in de werkelijke uitgaven (loopt niet via jubileumcommissie): 

- Bijdrage aan Up4us (via de penningmeester) 

  



Begroting concert in terugblik 

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk 

Sub. Stg Wessels   € 750,00  Huur repetieruimte € 200,00    

Sub Gemeente Deventer   € 750,00  Geluid € 400,00  € 80,00  

Kaartverkoop € 400,00  € 429,00  Licht € 200,00  € 732,50  

      Materiaal € 300,00  € 250,87  

      Onvoorzien € 150,00  € 167,77  

            

  € 400,00  € 1.929,00    € 1.250,00  € 1.231,14  

 

Begroting slotviering alles is liefde 

Inkomsten Begroot Werkelijk Uitgaven Begroot Werkelijk 

      Extra kosten dir./pianist € 500,00  € 200,00  

      Drukwerk boekjes € 200,00    

      Portikosten uitnodigingen € 200,00    

      Onvoorzien € 150,00  € 218,75  

            

        € 1.050,00  € 418,75  

 

Wel begroot maar niet opgenomen zijn de extra kosten dirigent (rechtstreeks bij bestuur) en het 

drukwerk van de boekjes (loopt via kwartaalrekening rechtstreeks naar de penningmeester) 

Dankzij de inkomsten via subsidies, verloting en toegangsprijs hebben we aardig quitte kunnen 

spelen. De kosten van verwarming en huur zijn niet opgenomen (is een kwestie van vestzak – 

broekzak). De dirigentkosten bij de Goede Vrijdag viering en het concert in terugblik zijn nul 

Foto 6: concert in terugblik 



Evaluatie 

Terugkijkend op het jubileumjaar 2011 kunnen we tevreden zijn.  In totaal hebben er 11 activiteiten 

plaatsgevonden met variatie in de uitvoering. Vier van deze activiteiten betreffen vieringen met 

iedere keer een ander karakter. De tentoonstelling en het jubileumboek waren vooral in het begin 

van het jubileumjaar een topper. In de loop van het jaar werd de animo duidelijk minder, wat ook 

duidelijk bleek uit het aantal bestellingen van het jubileumboek. De parochie feestavond was 

duidelijk in de stijl zoals we die bij de Radboud gewend zijn. En het concert in terugblik heeft aan de 

verwachtingen voldaan: een muzikale herkenning van de Radboudprojecten. 

Onze doelstellingen (zie hoofdstuk 2) 

- Activiteiten in de “geest van de Radboudgemeenschap”. De Radboud heeft in de 50 jaar van 

zijn bestaan een “stijl” van projecten en feesten ontwikkeld, waar we bij aan willen sluiten. 

- Activiteiten, die aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen binnen de Radboud. Dat 

betekent zowel aandacht voor de volwassenen als de kinderen en de jeugd. 

- Activiteiten die divers van karakter zijn wat uitvoering en inhoud betreft. 

- Activiteiten, die gespreid zijn door het hele jubileumjaar. 

- Activiteiten, die uitgevoerd worden met een low budget. 

Kijkend naar deze doelstellingen kunnen we concluderen, dat een aantal daarvan gehaald zijn, maar 

dat we ook wel wat gemist hebben. De activiteiten zijn ontwikkeld in de geest zoals dat bij de 

Radboudkerk gewoon is, maar kijken we naar de doelgroepen, dan moeten we toch tot de conclusie 

komen dat de jeugd (13 tot 20 jaar) niet expliciet aan zijn trekken is gekomen. Waarschijnlijk heeft dit 

ook te maken met het feit dat de Radboud  geen jongerenwerk heeft. De spreiding van de 

activiteiten zou wellicht ook beter gekund hebben. In de eerste zes maanden van het jaar hebben 

acht activiteiten plaatsgevonden. In de tweede helft zijn dat er maar drie (maar dan moet je er ook 2 

maanden zomervakantie vanaf trekken). Gezien het financiële overzicht, kunnen we gerust spreken 

van een verantwoord jubileum. 

Al met al kijken wij als jubileumcommissie met een goed gevoel terug op de viering van het 50-jarig 

bestaan, wel beseffend dat dit feest mogelijk is geworden dankzij de bijdrage (financieel, sponsoring 

in natura en vrijwilligerswerk) van vele mensen. 

Deventer, februari 2012 

 

Ber te Riele, 

Voorzitter jubileumcommissie 

Organisatie Concert in terugblik. 

Zie ook onze website: http://www.heiligelebuinus.nl/radboud 

 


