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Voor BOCK is niets te gek.
Met veel energie en fantasie denken ze graag mee bij moeilijke
vraagstukken, helpen ze met het vinden van creatieve
oplossingen, delen ze kennis graag met het grote publiek,
assisteren ze waar ze kunnen on het opfleuren van de wereld
en zijn ze altijd bereid om mee te kijken buiten de kaders.
Bij BOCK doen alle zintuigen mee!

Voorwoord
In dit beleidsplan staat beschreven waar Stichting Bock voor staat, op welke gebieden we ons
(verder) willen ontwikkelen en verantwoorden we ons beleid voor de Gemeente Oosterhout.
We zijn trots op onze unieke plek binnen voormalig zwembad De Blikken waarin we
verschillende creatieve ondernemers een werkplek bieden binnen ons collectief.
De afgelopen jaren hebben we laten zien dat we mooie activiteiten een podium hebben
kunnen geven of zelfs eigenhandig hebben georganiseerd. Stichting BOCK is een begrip
binnen Oosterhout geworden en dit is in 2019 bekroond met de Oosterhoutse Cultuurprijs.
De verandering van het bestuur en enkele ondernemers binnen BOCK, biedt de kans en
mogelijkheid om de potentie en ambities opnieuw onder de loep te houden. Mogelijkheden
tot nieuwe samenwerkingen worden onderzocht en vormgegeven. De missie en visie wordt
opnieuw bepaald om weer helemaal te voldoen aan de hedendaagse tijd. Er ontstaan plekken
voor nieuwe ondernemers die een aanvulling zijn op het bestaande collectief en passen
binnen de nieuw geformuleerde missie en visie.
Kortom, er is sprake van nieuwe energie!

“Wat een unieke en inspirerende plek.”

Hoofdstuk 1

Dit zijn wij

Stichting BOCK is een verzamelnaam voor een aantal creatieve ondernemers. Wij werken
allemaal vanuit ons eigen kantoor, atelier of werkplaats in voormalig zwembad de Blikken.
Daarnaast organiseren wij gezamenlijk sociale, maatschappelijke evenementen voor een
breed publiek. Deze projecten vinden plaats in het zwembaddeel van de huidige locatie, in de
stad Oosterhout en daarbuiten.
Het voormalige zwembadgedeelte is het publieke domein van Stichting BOCK. Dit deel kan
ook door externe partijen gehuurd worden. Met de opbrengsten van deze verhuur zorgen wij
voor het behoud van dit nostalgisch stukje Oosterhout én financieren wij publieke
evenementen voor onze bezoekers.
Stichting BOCK is een bad vol creatieve energie. Wij verrassen, vernieuwen en verbinden. De
professionele ondernemers aan boord zijn betrokken bij hun omgeving. Onze kennis wordt
ingezet voor innovatie en creatieve oplossingen. BOCK zet alle zintuigen op scherp!

Onze ondernemers
Door een ruimte te huren bij Stichting BOCK, sluit een ondernemer zich automatisch aan bij
het collectief. Met het dagelijks bestuur vormen alle leden samen het algemeen bestuur
waarin ieder even verantwoordelijk is. Onze aansturingsfilosofie is dan ook gericht op
gezamenlijke verantwoordelijkheid, samenwerking & ontwikkeling. We vormen een
multidisciplinaire groep waarin ieder een even grote verantwoordelijkheid binnen het
collectief heeft. Een fijne en professionele club mensen maakt dat je een werkplek kunt
bieden waar mensen zich gewaardeerd en gezien voelen. Ieders aandeel is belangrijk. Het is
dan ook vanzelfsprekend dat we bij de totstandkoming van dit beleidsplan de input van alle
belanghebbenden hebben gebruikt.

Onze missie

Samen werken, binnen ons eigen netwerk en met anderen, zodat
voormalig Zwembad De Blikken dé unieke omgeving is waar
mensen geïnspireerd en creatief geprikkeld kunnen werken, creëren
en vermaakt worden.

Onze kernwaarden
De waarden van onze stichting zijn

Samen
Creatief
Inspirerend
Uniek

Onze visie

Stichting Bock verbindt, verrast en inspireert.

Hoofdstuk 2

Hier zijn we trots op

We zijn er trots op dat Stichting Bock de laatste jaren een begrip is geworden in Oosterhout.
Bezoekers komen graag naar voormalig zwembad De Blikken om vermaakt, verrast en/of
geïnspireerd te worden. Tevens biedt het een werkplek voor creatieve ondernemers en de
mogelijkheid tot het uitbreiden van hun netwerk. We werken aan social return projecten om
ook ons steentje bij te dragen aan het beter en mooier maken van de maatschappij en wat
terug te geven aan de inwoners van de stad Oosterhout.

Hoofdstuk 3

Hier willen we naar toe

Zwembad De Blikken moet weer gevuld worden!
Niet met water maar met energie. Nieuwe ondernemers krijgen een plek binnen ons
collectief en samen zorgen we daarmee voor uitbreiding van ons netwerk.
Bezoekers moeten geïnspireerd raken en verrast worden. En dat kan alleen als nog meer
mensen deze unieke plek in Oosterhout kunnen vinden. Het bad moet toegankelijker zijn
voor de verhuur en de faciliteiten zullen daar op aangepast dienen te worden. Daarnaast
willen we mensen blijven verrassen en misschien zelfs wel in verwarring brengen.

Hoofdstuk 4

Meerjarenplan

Verandering bestuur
Vanaf augustus 2020 is een nieuw bestuur gestart bestaande uit het dagelijks bestuur
(voorzitter, penningmeester, secretaris) en het algemeen bestuur (alle overige leden van het
collectief). Er is voor gekozen om alle leden van het collectief een even grote
verantwoordelijkheid in het geheel te geven. Het bestaan van Bock mag niet van drie mensen
afhangen. Daarnaast vinden we ieders inbreng even belangrijk!
Financieel stabiel
Stichting Bock is afhankelijk van de opbrengsten van de verhuur aan de ondernemers binnen
het collectief en externe huurders van het zwembad-gedeelte. Hiermee wordt het onderhoud
bekostigd. Voormalig zwembad De Blikken is een verouderd pand dat duur is in het
onderhoud. We onderzoeken hoe we de komende jaren het gebouw duurzamer kunnen
maken. Dit scheelt naar verwachting ook in de energiekosten.
Verhuur professioneler faciliteren
Door de verhuur aan externen professioneler te faciliteren denken we meer huurders aan te
trekken en is de kans dat zij terugkeren groter. Voorheen hielp ieder van het collectief bij
verhuringen en/of evenementen op vrijwillige basis. Doordat er verschil in inzet werd ervaren,

konden irritaties ontstaan. Door leden van het collectief een vergoeding te geven voor de
verrichte werkzaamheden, is de kans op wrijving kleiner.
Van de opbrengsten van elke externe verhuring wordt een percentage afgeroomd om te
investeren in het professionaliseren van de faciliteiten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een
koffieautomaat of een nieuwe beamer.
Onderhoud van het pand
Wij voelen op ons plek in het pand van voormalig zwembad De Blikken. Er zijn echter wel een
aantal dingen nodig om het verblijf rendabel te maken.
Verlagen van de kosten aan het pand
• Energie
• Onderhoud
Upgraden
Vernieuwen dak
Vernieuwen verwarmingsinstallatie
Verduurzamen
Zonnepanelen installeren op het dak
Deze drie thema’s hebben ook alle drie direct een relatie tot elkaar. Heel simpel gezegd is
voor het verlagen van de energiekosten een nieuwe installatie nodig. Wanneer we aan het
plaatsen van zonnepanelen denken zal ook eerst het dak moeten worden vernieuwd. Voor
het verlagen van de energiekosten is het ook wenselijk om aan een kleinere
netwerkaansluiting te denken voor elektra en gas. Wat pas weer mogelijk is nadat de
installatie ook daadwerkelijk is aangepast.
Plan installatie
De toekomstige installatie zou idealiter gezien iets groter zijn dan de cv-installatie voor een
woonhuis. Deze installatie zal door middel van radiatoren de werkruimtes gaan verwarmen,
met daarbij de mogelijkheid om per ruimte of ruimtes de gewenste temperatuur te kunnen
regelen. Zo zal de installatie niet in continu bedrijf zijn en alleen verwarmen daar waar de
vraag is. Dit met als doel om de eerder genoemde energiekosten te reduceren.
Aangezien de huidige cv-installatie via de ventilatie kanalen met warme lucht de ruimtes
verwarmt en ventileert zal er naast de cv-installatie ook een ventilatiesysteem benodigd zijn
om te zorgen voor voldoende verse lucht.
Voor het verwarmen van het bad wordt gedacht aan een kleine ventilatie unit die middels
convectie het zwembad verwarmt. Op dit moment wordt er gedacht om met een relatief
kleine unit te beginnen en pas op te schalen als blijkt dat de unit onvoldoende verwarmd. Dit
is gedaan om de benodigde investeringen zo laag mogelijk te houden.
Wanneer deze installatie is geplaatst kan ook de eerder genoemde netwerkaansluiting
worden gereduceerd wat de maandelijkse energiekosten behoorlijk verlaagd.
We gaan in eerste instantie zorgen dat structureel de kosten naar beneden gaan en de
netwerkaansluiting zo klein mogelijk laten zijn. Wat dan voor activiteiten in het bad of op het
veldje voor de deur nodig is, zou met behulp van aggregaten kunnen worden aangevuld.

Plan Onderhoud
Qua onderhoud is de wens uitgesproken om z.s.m. afscheid te nemen van de huidige partijen
die een te hoog tarief vragen voor een dienstverlening die nogal eens te wensen overlaat.
We zijn ons ervan bewust dat, zolang de huidige installatie nog draait, we afhankelijk zijn van
de huidige partij, zij hebben alle knowhow omtrent de huidige systemen. Overstappen naar
een andere partij wordt als een risico gezien.
Op vele plaatsen op het dak zijn kleine lekkages verholpen. Er gaat onderzocht worden wat
de kosten zijn van het vernieuwen van het dak.
Plan duurzaamheid
Graag zouden we het dak (zo’n 1500m2) voorzien van zonnepanelen. Hiervoor moet echter
eerst duidelijk zijn of we 10 jaar verlenging krijgen m.b.t. het gebruik van het pand. Daarna
kunnen we het dak vernieuwen voordat we de zonnepanelen kunnen plaatsen. Graag gaan
we dan een samenwerking aan met een andere partij.
Investeringen:
Op dit moment worden offertes aangevraagd maar we verwachten onderstaande onkosten te
gaan krijgen:
Plaatsen CV installatie en ventilatie systeem
Vernieuwen dak
Plaatsen van extra ventilatie in ramen

€ 85.000,€ 90.000,€ 1600,-

Risico’s
Iets wat helaas ook benoemd moet worden zijn de risico’s. In ons pand is een grote
hoeveelheid asbest aanwezig. Alle ventilatie kanalen zijn van dit materiaal gemaakt. Om een
voorbeeld te geven in 2028 (dat was eerst 2024) moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Wij
zijn op dit moment niet op de hoogte van de wet- en regelgeving hieromtrent voor
binnenruimtes. Op dit moment is dat nog geen probleem maar dit kan in de toekomst voor
een hoge kostenpost zorgen.
Conclusies
Ondernemers in Nederland worden gevraagd om na te denken over de nieuwe 1,5 meter
samenleving. Ook bij Bock hebben we hiermee te maken.
Het verlengen van het verblijf in de huidige staat van het pand brengt voor de komende
jaren behoorlijk wat kosten met zich mee. De technische conditie van het pand zal
verslechteren. Wanneer blijkt dat de eerder genoemde acties (verlagen van de kosten,
upgraden, verduurzamen) geen doorgang kunnen vinden, schatten we in dat ad-hoc
reparaties zeker zullen gaan plaatsvinden tegen een nu nog onbekende maar altijd te hoge
kostenpost. Gezien deze kosten zullen we het bad breder moeten inzetten qua verhuur.
Daarom wordt ervoor gekozen bij de verhuur van het bad voorlopig iets meer de focus op
een wat commerciëler publiek leggen. Ook worden de beperkingen én mogelijkheden van de
1,5 meter samenleving meegenomen bij toekomstige keuzemomenten.

Nieuwe beleving
Bock moet blijven inspireren en verrassen. Een nieuw logo is daarbij passend. Daarnaast gaan
we het zwembad-gevoel weer naar boven halen bij bezoekers. De foyer is daarbij een
belangrijke plek aangezien mensen hier het pand binnenstappen. Hoe? Dat blijft nog even
een verrassing, maar het wordt een beleving waarbij alle zintuigen meedoen!
Diversiteit creatieve ondernemers
De kracht van het collectief zit in de diversiteit van de creatieve ondernemers. Men moet
elkaar kunnen versterken, van elkaars kwaliteiten en netwerk gebruik kunnen maken. Samen
vergroten we ons netwerk.
Social return
Middels een activiteitenkalender (start januari 2021) zal er een overzicht komen van de
verschillende social return projecten die Stichting Bock zal gaan organiseren. De nieuwe
samenstelling van het collectief maakt dat er kansen ontstaan voor nieuw soortige projecten
en activiteiten en maar hebben ook de tijd nodig om gepland en georganiseerd te worden.
De invulling van deze activiteitenkalender volgt eind 2020.

