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1 Verslag van het bestuur
1.1 Terugblik 2017
2017 is een bewogen jaar voor de Kern geweest. Het jaar is begonnen met de
subsidieaanvraag bij de Gemeente Bedum op 10 januari 2017. Deze subsidieaanvraag
is essentieel voor het plan voor de verbouwing van de Kern. Pas wanneer de Gemeente
bereid is achter het plan te gaan staan, kunnen we aankloppen bij andere
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subsidieverstrekkers. We hadden gehoopt dat deze subsidieaanvraag binnen 30 dagen
in behandeling zou worden genomen en dat een beslissing op korte termijn zou
vallen, zodat we al in 2017 zouden kunnen meedoen met subsidieaanvragen bij
andere instanties en de verbouwing zo snel mogelijk kunnen starten. Er is echter
gebleken dat dit een te optimistische instelling van ons is geweest.
Op een overleg tussen het bestuur van de Kern, PBZ en de gemeente in april 2017
wordt duidelijk dat de gemeente wel bereid is om achter het plan te staan en een
gedeelte van de subsidie toe te kennen, mits het bestuur bereid is een fasering aan te
brengen in het projectplan. Als gevolg hiervan is de architect opnieuw aan het tekenen
gegaan en heeft een plan met twee fases gemaakt: een eerste fase waarin alleen het
achterstallige

onderhoud

aan

het

pand

wordt

uitgevoerd,

bepaalde

energiemaatregelen worden toegepast en het linkergedeelte plus de zolder volledig
worden verbouwd tot huisartsenpraktijk. Voor het dorpshuisgedeelte zal de
verbouwing eerst beperkt blijven tot een minimale versie waarin de bar, garderobe en
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toiletgroepen een tijdelijk onderkomen krijgen in de huidige aanbouw. De keuze om
de huisartspraktijk eerst volledig te verbouwen en het dorpshuis een tijdelijke variant
te maken, is gemaakt omdat de huisartsenpraktijk in de toekomst een belangrijke
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inkomstenbron zal worden waarmee het voortbestaan van het dorpshuis eenvoudiger
wordt. Voor de huisarts, dr. Regtop, is een snelle verbouwing gunstig in verband met
de resterende jaren tot haar pensioen. De nieuwe praktijk wordt volgens moderne
eisen ingericht en is daarmee overdraagbaar aan opvolgers.
De tweede fase omvat de rest van het oorspronkelijke plan, waarin de aanbouw wordt
uitgebouwd en de grote zaal volledig wordt opgeknapt tot een modern dorpshuis dat
alle voordelen van een energiezuinig en goed exploitabele ruimte zal genieten. Dit
‘opgeknipte’ plan wordt door de gemeente enthousiast ontvangen.

een kleine dorpshuisruimte te bouwen om tegemoet te komen aan wensen van
verschillende groepen uit het dorp. Om beide plannen tot een succes te maken, is het
wel nodig dat alle neuzen in het dorp dezelfde kant op gaan staan.
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Op een ander spoor heeft de gemeente wel het plan om in de nieuwbouw bij de school

Omdat het bestuur van de Kern verwacht dat de Kern ergens in 2018 verbouwd zal
gaan worden, stuurt het bestuur eind april een brief aan de beheerder, Hendrik Jan
Boneschansker, over contractbeëindiging per 1 januari 2018. Dit gebeurt zo vroeg,
aangezien het contract met de beheerder alleen per 1 januari kan worden ontbonden
en dit volgens het pachtcontract minstens zeven maanden van tevoren moet. Ook is
het de bedoeling dat het dorpshuis in de toekomst zal worden gerund door
vrijwilligers. Aan de ene kant betekent dit dat er geen inkomsten meer zullen komen
uit de pacht, maar aan de andere kant worden de barinkomsten weer voor de Kern.
Het bestuur verwacht op dit punt geen verlies te leiden. De heer Boneschansker besluit
al per 1 september te stoppen volgens een optie die hem in de beëindigingsbrief wordt
geboden.
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Op 19 mei 2017 en op 18 juli 2017 vinden er twee rondetafelgesprekken plaats met
Werkgroep1dak onder begeleiding van Mayke Zandstra van de Vereniging Groninger
Dorpen. Hier wordt een inventarisatie gemaakt van de verschillende dorpshuisfuncties
en oplossingsrichtingen.
Tijdens het tweede rondetafelgesprek ontstaat draagvlak voor de huidige visie. Eén
van de oplossingsrichtingen die uit de enquête naar voren was gekomen was het
bouwen van een nieuw multifunctioneel centrum, maar dit was intussen gebleken niet
haalbaar te zijn. Er wordt voor een combinatie gekozen van a) verbouwing van het
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dorpshuis en b) de nieuwbouw van Kindcentrum ’t Groenland, waarin ook een
onderdeel van het dorpshuis komt. Het is de bedoeling dat beide dorpshuislocaties
onder één breed bestuur zal komen te vallen waarin alle betrokken partijen een plek
krijgen. Hiertoe worden in samenwerking met Nico Schutte, in zijn hoedanigheid als
voorzitter van PBZ en jurist, nieuwe statuten opgesteld.
Na de zomervakantie gaat de Kern onder leiding van een vrijwillige beheerder, Roelie
Oudman, verder. Zij stuurt een groep vrijwilligers aan en zorgt dat de bardiensten
voor de vaste en de eenmalige bijeenkomsten worden geregeld.
Een andere belangrijke gebeurtenis vindt plaats op 18
september 2017. Het bestuur van de Kern organiseert
samen met Plaatselijk belang een inspraakavond in de
Kern. Hier wordt de gezamenlijke visie gedeeld met alle
gebruikers, dorpsgenoten en afvaardigingen van de
gemeente Bedum en verder uitgewerkt. Tijdens deze
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avond wordt de steun van de gemeente Bedum voor de
huidige plannen uitgesproken door de wethouder.

Dorpshuis Zuidwolde

Daarnaast spreekt huisarts dr. Regtop nogmaals haar wens uit om in de verbouwde
De Kern haar praktijk te mogen vestigen. Ze geeft aan belang te hebben bij een snelle
uitvoering van de werkzaamheden om de huisartsenpraktijk in de toekomst te
behouden. Tijdens de inspraakavond worden ook vrijwilligers geworven voor zowel de
bardiensten als de werkzaamheden in het kader van zelfwerkzaamheid tijdens de
verbouw.
De evaluatie van de inspraakavond vindt op 2 oktober plaats tussen PBZ en het bestuur
van De Kern. Ook is deze avond een afvaardiging van ZNS en van de Nederlands

Nu de visie is afgestemd met Plaatselijk belang, andere belanghebbende organisaties
en het dorp
Omdat na de rondetafelgesprekken naar voren is gekomen dat Mayke Zandstra al de
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Hervormde Kerk aanwezig. Alle opmerkingen uit de inspraakavond worden verwerkt.

volledige beschikbare uren vanuit Groninger Dorpen heeft besteed, wordt op 11
november een aanvraag voor procesbegeleiding bij Loket Leefbaarheid ingediend. De
gesprekken met verschillende kandidaten hebben eind oktober al plaatsgevonden en
het bestuur kiest twee kandidaten Marleen van der Werf en Dien Wiersma die onder
de koepel van de organisatie Buurt-Assist zullen samenwerken. De subsidie wordt op
22 december goedgekeurd.
Begin november ontvangt het bestuur van
de Kern een brief dat het pand van de
Kern in de lijst met karakteristieke
panden van de gemeente Bedum is
opgenomen. Hoewel er geen financiële
voordelen aan zitten, betekent deze
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benoeming wel dat het pand van de Kern niet zomaar gesloopt mag gaan worden. Dit
is iets om rekening mee te houden bij de omgevingsvergunning volgend jaar, als de
plannen van de gemeente dan al vorm hebben gekregen.
Op 22 november 2017 wordt de nieuwe brede stichting Dorpshuis Zuidwolde
opgericht middels een statutenwijziging bij de notaris (zie bijlage 1 voor
statutenwijziging).

In

deze

stichting

zijn

alle

partijen

uit

Werkgroep1dak

vertegenwoordigd, met als doel het in gezamenlijkheid verder brengen van de
plannen. Werkgroep1dak wordt hiermee opgeheven. De nieuwe stichting krijgt niet
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alleen het dorpshuis De Kern onder zijn hoede, maar in de toekomst ook de nieuw te

6

bouwen dorpshuisruimte in ’t Kindcentrum dat naar verwachting van de gemeente
eind 2018, begin 2019 klaar zal zijn. Deze toekomstige ruimte krijgt de voorlopige
werknaam ’t Trefpunt.
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Omdat de gemeente zelf de verwezenlijking van dit plan onder haar hoede heeft,
verwacht het bestuur van Stichting Dorpshuis Zuidwolde niet dat zij hier komend jaar
veel taken voor zal moeten uitvoeren.

Op 13 december komt het nieuwe bestuur van stichting Dorpshuis Zuidwolde voor het
eerst bij elkaar. Op deze avond worden de wijzigingen voor de Kamer van Koophandel
geregeld. Dat betekent dat Joop Klappe, voormalig voorzitter, Jan Stulp, voormalig
penningmeester, en Jan Christiaansen aftreden als bestuurslid. Het nieuwe bestuur

Arjan Vliem – Voorzitter
Tessa Valentien – Secretaris
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wordt als volgt ingeschreven:

Noortje Kerkhof – Penningmeester
Egbert Euser –Namens PBZ
Roel Meems – Namens de gebruikers
Siebe Folkers – Namens ZNS
Menna Havinga – Namens NH Kerk
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1.2 Vooruitzicht 2018 en verder
Na een wervelend jaar waarin de stichting van naam is veranderd en het bestuur is
uitgebreid, staat de stichting na de sluiting van het boekjaar voor vele nieuwe
uitdagingen. Alle bestuursleden zien het nieuwe jaar echter vol goede moed tegemoet.

1.2.1 Projectplan
In de eerste maanden van 2018 wordt het projectplan afgerond. Het plan wordt
geschreven door Marleen van der Werf met hulp van het bestuur. Dit projectplan, met
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mogelijk enige aanpassingen, wordt voor subsidieaanvragen en fondsenwerving
gebruikt. We verwachten in maart definitieve versie te kunnen presenteren en met de
belangrijkste subsidieverstrekkers om tafel te gaan

1.2.2 Subsidieaanvragen
Voor de uitvoering van de verbouwplannen is het nodig om naast de subsidie van de
gemeente aan te kloppen bij andere subsidieverstrekkers en fondsen. Hiervoor is de
volgende lijst opgesteld die we in eerste instantie zullen aanschrijven:”
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Gemeente Bedum (tweede fase)

€50.000,-

Kansrijk Groningen: Elk dorp een duurzaam dak

€40.000,-

Provincie Groningen: Behoud van voorzieningen

€200.000,-

Provincie Groningen: Bewonersinitiatieven Zorg

€20.000,-

Loket leefbaarheid (2016, 2017 en 2018)

€30.000,-

Oranje Fonds

€40.000,-

HS Kamminga Fonds

€40.000,-

VSB Fonds

€40.000,-

Rabobank

€5.000,-

Emmaplein Foundation

€3.000,-

Mama Mini Goededoelenfonds

€5.000,-

Dorpshuis Zuidwolde

Naast deze subsidies en fondsen verwachten we een eigen bijdrage aan de
verbouwplannen te kunnen leveren en wordt het restant van de verbouwkosten
waarschijnlijk aangevuld met een lening bij het Revolverend Fonds.

1.2.3 Verbouwcommissie

Vanaf dit jaar is er een verbouwcommissie in werking gesteld. Deze commissie bestaat
uit Arjan Vliem, Jan Christiaansen en Marnix Hoekstra. Onze verbouwcommissie wordt

adviseur van KroonBouwfysica Advies en de plaatselijke energiecoöperatie EC Durabel.
In het eerste kwartaal zal de verbouwcommissie zich bezig houden met het definitief
maken van het ontwerp en het aanvragen van de omgevingsvergunning. Verder gaat
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professioneel bijgestaan door de architect Anton Visser van AV Architectuur, een

de commissie deze maanden keuzes maken met betrekking tot energiebesparende
maatregelen. Daarnaast wordt in dit kwartaal een begin gemaakt met de eerste
opruim- en sloopactiviteiten, waaronder op 10 maart tijdens NLDoet. Het tweede
kwartaal zal in het teken van het opstarten van de aanbestedingen staan. Ook wordt
er in dit kwartaal een reactie op de omgevingsvergunning verwacht. Vanaf het derde
kwartaal zullen de activiteiten van de verbouwcommissie veelal afhankelijk zijn van de
fondsenwerving. Als alles voorspoedig gaat, worden de werkzaamheden in de tijd
weggezet en wordt er in overleg met een aannemer een planning gemaakt. De start
van de verbouw zal in het vierde kwartaal worden ingeluid met een tweede ronde
opruim- en sloopactiviteiten in overleg met de geselecteerde aannemer, waarna de
echte verbouw gestart kan worden.
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1.2.5 Dagelijks beheer van het dorpshuis
Naast alle werkzaamheden voor de verbouwplannen van de Kern is het bestuur ook
verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het dorpshuis. Waar dit vorig jaar
grotendeels nog door een professionele beheerder die de ruimte pachtte, werd
uitgevoerd, is dit sinds het vertrek van de heer Boneschansker volledig onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur komen te vallen. Het bestuur heeft de dagelijkse
beheertaken wel uitbesteed aan een vrijwillige beheerder, Roelie Oudman, maar voor
vele beslissingen, zoals prijsafspraken, huurcontracten en voorraadinkoop, blijft het

Jaarverslag 2017

bestuur verantwoordelijk. Hoewel het de eerste maanden allemaal met vallen en
opstaan is gelukt, zijn we dit jaar van plan de zaken uit te kristalliseren. Zo moeten er
prijsafspraken worden gemaakt voor barconsumpties, huurafspraken voor vaste
huurders, huurcontacten voor eenmalige/sporadische verhuur, enzovoort. Qua
inkomsten verwacht het bestuur dit jaar geen grote wijzigingen ten opzichte van de
barinkomsten van de laatste maanden en zoals al eerder genoemd zal het verlies van
inkomsten uit pacht worden opgevangen door de nieuwe barinkomsten.
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2 Financieel verslag
2.1 Jaarrekening
De jaarrekening is opgemaakt door Wagenmakers Administratiebureau. Daarom zal
deze hieronder worden ingevoegd door middel van afbeeldingen om de authenticiteit
en juistheid ervan te waarborgen. Deze jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd
door de voor dit jaar ingestelde kascommissie, bestaande uit Nora Agnes Kerkhof en

Handtekening N.A. Kerkhof:

Handtekening R. Meems:
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Roelof Meems op 15 februari 2018:
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2.2 Begroting
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