
Bijeenkomst
Vorderingen Gemeenschapshuis 

21-12-2011

Samen

sterk naar

de toekomst
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De toekomst van ons dorp                                     
=                                                                       

De zorg van het dorp zelf !

Een gezamenlijke       
verantwoordelijkheid
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Invulling avond
Doel avond: informeren / feedback 

verwachtingen en afspraken

Voorstelronde stichtingsbestuur

� Historie / aanleiding tot ………..

� Kulturhus concept (kort)

� Actuele stand = rondleiding  vragen  
centraal

� Pauze
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Invulling avond

� U als potentiële gebruiker  kosten –
verplichtingen 

� afspraken gebruik, 
� Bezetting toetsen
� 8 januari
� Opening
� W.v.t.t.k.

� 22.00 einde avond
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Vervolg aanleiding tot…..
Aanwezigen  bijeenkomst van verenigingen van 
Varsselder- Veldhunten gehouden op 18 mei 2005 
in de Olde Molen. (initiatief VDVV)

� VVDV
� School
� Buurtvereniging
� Toneelvereniging
� Carnavalsverenigi

ng
� Volleybal,
� Koor,
� Buurtvereniging, 
� Eigenaar Möl

� KBO
� Het Gilde
� GWVV
� Fanfare
� Parochiebestuur
� EHBO
� Huurder  van de 

Möl
� Koor Inspiration
� Sportverenigingen
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Start haalbaarheid 
Gemeenschapshuis

� In 2003 VDVV enquête wenselijkheid 
gemeenschapshuis.
◦ Twee locaties specifiek uit naar voren:

De Möl.

Het Gildegebouw.

De Buitenham (minder genoemd)

Vervolgstap onderzoek naar draagvlak was 
destijds groot.

6



Vervolg Aanleiding Tot…….

� Uitkomst bijeenkomst met alle 
verenigingen, unaniem positief. Men wil 
gaan naar de toekomst toe gaan voor een 
Gemeenschapshuis.

� Moet leiden tot behoud van         
gemeenschapszin. 

� Daarnaast tot behoud / nieuwe 
impulsen aan rijke verenigingsleven.
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Project 
Gemeenschapshuis 
Gemeente in beeld
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Projectdoelstelling

Het realiseren van een exploitabel,

Gemeenschapshuis en woningbouw

staan daarbij centraal.
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Meerwaarde  Gemeenschapshuis (visie 

vanuit overige verenigingen).
Visie vanuit een 20-tal 

verenigingen.
� Gezamenlijk gebruik van voorzieningen 

(waaronder ook technische installaties).
� Korte lijnen voor overleg met andere 

verenigingen.
� (Bestuurlijke) samenwerking.
� Gebruik maken van elkaars 

deskundigheid.
� Dagarrangementen.
� Saamhorigheid.
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Meerwaarde Gemeenschapshuis (2)

� Samen onder 1 dak.
� Kostenbesparing door samenwerking.
� Uitlenen materialen.
� Minder verkeersbewegingen.
� Elkaar ontmoeten, gezelligheid.
� Anders naar elkaars activiteiten kijken.
� Inzet vrijwilligers en bestuurders.
� Sociaal contact.
� Extra faciliteiten voor dorp.
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Stemming 18-02 2009

� Leden GWVV en O.L.V. Gilde stemmen 
duidelijk voor voortgang realisatie 
Gemeenschapshuis
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waarom met jong en oud iets  
doen in een gebouw ?

� Alleen een dak delen ??
� Verschil dorpshuis  / Kulturhus principe

� Waar mensen samenkomen gebeurt iets
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Wat maakt een Kulturhus anders 
dan een dorpshuis?

� Organisatie Kulturhus in tegenstelling tot 
die van een dorpshuis is gericht op 
gezamenlijkheid. Gezamenlijke 
programmering.

� Dorpshuizen laten vrijwel overal het beeld 
zien van verschillende instellingen onder 
één dak, met een klantgerichtheid naar de 
eigen doelgroep en een gescheiden 
management en programmering.
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Wat maakt een Kulturhus
anders dan een dorpshuis?

� `In een Kulturhus profiteren “bewoners” 
en gebruikers van elkaars kennis en 
accommodatie, voelen zich daarvoor 
gezamenlijk verantwoordelijk, organiseren 
dat formeel via een gezamenlijk 
management en bieden de lokale 
gemeenschap een geïntegreerd aanbod.
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Intentieverklaring op basis 
van

� Gezamenlijk optrekken en programmering 
bepalen

� Gebruik maken van elkaars krachten.
� Kloppend hart creëren om de samenhang te 

bevorderen.
� Gezamenlijk nieuwe initiatieven ontwikkelen.
� Optimaal gebruik maken van de ruimtes in het 

gemeenschapshuis.
� Het voorzieningsniveau in Varsselder Veldhunten 

op peil houden/uitbreiden voor nu en vooral voor 
de toekomst.



GVVV Gilde VDVV

� Pius X

� Kivada

� De Zonnebloem

� Maandag Volleybal

� Fanfare

� VAVV

� Soosgroep

� KBO

� Biljart

� Toneel

� Revolva

� Carnaval

� EHBO

� ‘t Lup

� OC Pius X

� Oranje –en actiecomite

� Dosido

� Ouderengym

� Fidessa 

� Juut & Co

� Schietver.
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Pauz

Gemeente Oude -Ijsselstreek  - Provincie Gelderland  - Oranje fonds  - VSB Fonds  - Rabobank   



Huurprijzen 2012 voor 
verenigingen V-V

� Sportzaal: € 10,00 per uur 

� Multifunc. Zaal: € 7,50 per uur 

� Juut&Co: € 10,00 per uur

� Oude kelder: € 7,50 per uur

� Nieuwe kelder: € 7,50 per uur

� Bij vergaderingen geen huurprijs. Ook bij 
grote activiteiten niet, dan hebben we de 
baromzet.

20



Huurprijzen derden

2012

� Sportzaal: € 15,00  per uur 

� Multifunc. Zaal: € 12,50  per uur 

� Oude kelder: € 12,50  per uur

� Nieuwe kelder: € 12,50 per uur

� Ook bij grote activiteiten niet, dan hebben 
we de baromzet. ( In overleg)
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Hoe verder??

� Huurovereenkomsten

� Gebruikersoverleg opstarten.

� Ledenlijsten koppelen



Structuur concept
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Wat verder ter tafel komt

� Vrijwilligers komende weken

� Dorpswebsite

� Ruimten reserveren

� Nieuwjaarsnacht

� 8 januari 15.00 uur

� Opening 2 maart

� Volgend overleg 25 januari
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Vragen

?

?

?

?
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� Door

Gemeenschapszin

Waargemaakt  

in

Varsselder – Veldhunten.
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