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Subsidies en fondsen
Vorig seizoen stond voor het bestuur van Dorpshuis Zuidwolde volledig in het teken van subsidieen fondsaanvragen. Het bestuur heeft hier vele uren aan besteed, maar met groot succes. Naast de
toezeggingen van de Gemeente Bedum en de Provincie Groningen kreeg het bestuur toekenningen
van Elk Dorp een Duurzaam Dak, Stichting Doen, het Oranjefonds, Loket Leefbaarheid, het
Rabobank Stimuleringsfonds Noord Nederland, het VSB Fonds, het HS Kamminga Fonds en het
MenzisFonds. Er wordt nog gewacht op de uitkomst van één fonds, het Kansfonds. Het bestuur is
ontzettend blij met deze resultaten en is nu druk bezig voor de volgende fase!

Nieuws van de verbouwcommissie
De bouwvergunning voor het totale plan is binnen.
Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen
van een exacte beschrijving van de werkzaamheden
zodat we zo nauwkeurig mogelijk de aanbesteding
kunnen doen om de juiste aannemer te kiezen.
Onder andere de laatste sterkteberekeningen worden
uitgevoerd. Ook zijn er nog afstemmingsmomenten
met de huisarts over details van de praktijkruimtes.
De haalbaarheid van een aardwarmte-installatie wordt onderzocht om het dorpshuis gasloos te
maken.
Als de aanbesteding vlot verloopt, verwachten we in het voorjaar te kunnen starten en rond de
herfstvakantie 2019 klaar te zijn.

Nieuwe prijzen
Het nieuwe bestuur wilde om verschillende redenen de bestaande prijzen van de consumpties en de
huur aanpassen. Allereerst zijn de prijzen voor de consumpties iets verlaagd, omdat we deze aan
de hoge kant vonden voor een dorpshuis. Daarnaast gaat het bestuur vanaf januari 2019 de
huurprijzen voor vaste huurders gelijktrekken. Door de jaren heen zijn er verschillende
prijsafspraken gemaakt met verschillende groepen, die niet (meer) goed uit zijn te leggen. Om de
prijzen voor iedereen eerlijk en transparant te maken, hebben we besloten een huurprijs van € 30,voor alle vaste verhuurders vast te stellen.
Ook heeft het bestuur de huurprijs voor losse verhuur verlaagd van €75,- naar € 50,- per dagdeel
voor de grote zaal. Voor dorpsaangelegenheden of voor culturele, sportieve of zorgactiviteiten gaan
we vanaf dit seizoen daar extra kortingen over berekenen.
Ga naar onze website https://www.dorpshuiszuidwolde.nl/ voor meer informatie over de
huurprijzen.
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Vrijwilligers gezocht
Ons dorpshuis kan alleen gerealiseerd en draaiende worden gehouden als er genoeg vrijwilligers
zijn die af en toe of op regelmatige basis bijdragen. Gelukkig heeft ons dorpshuis een fijne groep
vrijwilligers die helpen bij de bardiensten of zich hebben opgegeven voor kluswerk.
We zijn echter nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u zin om af en toe achter de bar te staan
bij de vaste huurders of op avonden waarop eenmalig iets georganiseerd wordt? Of heeft u gouden
handjes en zou u graag een steentje bijdragen om het nieuwe dorpshuis te realiseren? Stuur ons
een mail op dorpshuis.zuidwolde@gmail.com en meld u aan!

Sint-Maartenborrel 9 november
Op 9 november houdt het bestuur van Dorpshuis Zuidwolde een Sint-Maartenborrel in de Kern. Een
avond om gezellig met elkaar te kletsen en voor ons een mooie gelegenheid om iedereen op de
hoogte te stellen over de nieuwe ontwikkelingen van de verbouwing van de Kern.
U bent allen van harte welkom vanaf 20:00 voor een drankje en wat lekkers (wel eerst een SintMaartenliedje zingen natuurlijk ).

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie,

Voor vragen over het beheer, vragen over

stuur een mail naar

zaalverhuur of aanmelding als vrijwilliger

dorpshuis.zuidwolde@gmail.com.

voor horeca kunt u contact opnemen met
Roelie Oudman:

Heeft u ideeën over de invulling van de
Kern of het Trefpunt als dorpshuis, dan

E-mailadres: beheerdekern@gmail.com

horen wij dat ook graag!

Telefoonnummer: 0610260685

Website:
www.dorpshuiszuidwolde.nl
Namens het bestuur
Arjan
Tessa
Noortje
Egbert
Roel
Siebe
Menna

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief via een e-mail naar dorpshuis.zuidwolde@gmail.com als
u het nieuws over het dorpshuis wilt blijven volgen.
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