Persbericht

Volksuniversiteit Den Bosch: een nieuwe toekomst
VU Den Bosch: Leren dat doen we samen.
Volksuniversiteit Den Bosch werkt al 95 jaar aan een laagdrempelig, breed aanbod van
educatieve en culturele activiteiten voor volwassenen in ’s-Hertogenbosch en omliggende
regio’s. Een aantrekkelijk programma voor een groot aantal cursisten per jaar. Maar het
aantal neemt steeds meer af en de laatste jaren zijn financieel zwaar. De Corona crisis
heeft het nog zwaarder gemaakt, en het steunpakket van de rijksoverheid is niet
toereikend. In dit nieuwe cursusjaar noteert VU Den Bosch een kwart minder
inschrijvingen en als stichting zonder reserves kan VU den Bosch binnenkort niet meer aan
haar betalingsverplichtingen voldoen. Daarom moet het bestuur ingrijpende maatregelen
nemen. VU Den Bosch maakt pas op de plaats en werkt aan een nieuwe start.
Tijdelijk beperkt aanbod
Vanaf januari bieden we tijdelijk slechts een beperkt programma aan. Lopende cursussen
worden volgens programma afgerond maar we starten in januari geen of slechts enkele
nieuwe cursussen. Dat is een moeilijk bericht voor het bestuur. Een harde boodschap voor
het personeel dat met ziel en zaligheid werkt voor de cursisten van VU Den Bosch. Een harde
boodschap voor de docenten die met hun inzet hebben bijgedragen aan de waarde van VU
Den Bosch in de hele regio. En een harde boodschap voor alle cursisten die met
enthousiasme deelnamen en deelnemen aan cursussen, workshops, excursies, lezingen en
trainingen.
Nieuwe toekomst
We kijken naar de toekomst. In ’s-Hertogenbosch hoort en past een Volksuniversiteit. We
werken aan een plan voor VU Den Bosch in een nieuwe vorm met een beperktere personele
bezetting en met dezelfde bezieling. Met een optimaal afgestemd cursusaanbod verzorgd
door gedreven docenten. We gaan afstand doen van ons pand aan de Havensingel en
zoeken andere locaties en hopen daar veel bekende en nieuwe cursisten te mogen
ontvangen.
VU Den Bosch presenteert zich in de loop van 2021.
Einde persbericht
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor nadere toelichting: Bart Louwers, bestuursvoorzitter VU Den Bosch.
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