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Jaarverslag 2015 
Stichting Dorpshuis Woudsend 
en omgeving 
 
 

 
Op de jaarvergadering van 26 maart 2014 zijn suggesties aangedragen om de 
financiële situatie van het MFC te verbeteren. Veel van die suggesties zijn opgepakt 
en inmiddels gerealiseerd. De suggesties zijn opgenomen in het verslag van 26 
maart 2014 en hebben voor het bestuur als leidraad gediend voor de te ondernemen 
acties 
Nr. Actie  

1.  Publicatie met vragen in de Driuwpôlle  Is regelmatig uit gevoerd met vraagstelling om mee 
te helpen en zitting te nemen in het bestuur 

2.  Activiteiten commissie  Is ingesteld en met name de samenwerking met het 
jeugdhonk heeft tot positieve resultaten geleid denk 
aan Skûtsje Live en Waldsein Live “Dak eraf” 

3.  Website – Facebook. Intikken vergaderacc. 
Woudsend 

De website is alweer een jaar in de lucht 

4.  Aan tafel bij Stichting 1816 Er is een plan ingediend en een bijdrage voor de 
voorbereiding ontvangen 

5.  PR en acquisitie De website is rond. Er wordt gepubliceerd in de 
Driuwpôlle en na de renovatie zal er een brochure 
gemaakt worden 

6.  Studentenproject van maken Niet uitgevoerd 

7.  Stageplaatsen bieden Samen met de Rakken 

8.  Dagtochten organiseren Staat op de website 

9.  VVV beter benutten Na de renovatie 

10.  Directeur Friesland marketing inschakelen Is betrokken bij de plannen 

11.  Boulevardplan benutten, aan tafel bij projectgroep Diverse gesprekken gevoerd en een en ander het 
gaat van start in april en na de zomervakantie in 
september 

12.  Activiteiten in de zomer (stageplaatsen) Samen met de Rakken ingevuld 

13.  Buitengebied gebruiken Hebben we gedaan bij Skûtsje Live 

14.  Afspraken maken met de horeca Het MFC heeft afspraken met de horeca gemaakt. 
Het MFC heeft grote zalen en maakt gebruik van de 
lokale horeca voor de catering 

15.  Sportverenigingen uit de buurt voor overdag Er zijn al sportverenigingen die bij ons trainen Denk 
aan korfbal uit Hommerts 

16.  Feestzaal gezelliger. Gebruik maken van talenten 
in het Dorp.  

Ondanks een oproep geen reacties. Nynke Terpstra 
uit Grouw is ingehuurd om ons te helpen met de 
renovatie 

17.  Oproep in de Driuwpôlle Drie keer gedaan zonder resultaat 

18.  Kookworkshop Staat nog op de lijst van de activiteitencommissie 

19.  Sportzaal en horeca dichter bij elkaar Is in het ontwerp meegenomen 

20.  Bij Energiesprong niemand van het bestuur 
aanwezig 

Er waren twee leden van het bestuur aanwezig 

21.  Combinatie Sport, zorg, scholen Er is een overleg geweest maar dat heeft weinig 
opgeleverd. Er zou dan een nieuw MFC gebouwd 
moeten worden 

22.  Bestuur contact met projectgroep scholen Nee 

23.  WMO Thuiszorg op de kaart als MFC Zie boven 

24.  WMO en dagbesteding Is nog niet opgepakt 

25.  Feesten is over! Klopt! Echter de samenwerking met het Jeugdhonk 
geeft toch weer betere resultaten. De Winterfair 
was ook zeer succesvol 

26.  Voorbeeld Koudum 1 x per 4 weken een band  

27.  Subsidie deskundige inschakelen Met Doarpswurk overlegd en er zijn mogelijkheden 
gevonden 

28.  Activiteiten camping uitbreiden (ook voor 
Woudsenders) 

Programma de Rakken is nu ook open voor de 
jeugd en bewoners van Woudsend 
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Nr. Actie  

29.  Tour langs MFC’s Er is regelmatig overleg, waar informatie wordt 
uitgewisseld 

30.  Meer voor de jeugd organiseren (gamers) Nog niet opgepakt 

 
Verder zitten we niet stil. We hebben de renovatie van het Dorpshuis in drie 
onderdelen geknipt, te weten: 

1. Het zonnepanelenproject (om de elektriciteitsrekening te verlagen) 
2. Het verduurzamen (isoleren, om de gasrekening te reduceren) 
3. Verbetering van het interieur (om het MFC weer aantrekkelijk te maken) 

Het vraagt veel tijd van de bestuursleden om dit proces in goede banen te leiden 
Eerst zijn de aanwezigen op de jaarvergadering geraadpleegd om ideeën naar voren 
te brengen. Het bestuur heeft daar zelf ook aanvullende ideeën aan toegevoegd. Er 
zijn drie offertes opgevraagd voor een interieur ontwerp. Nynke Terpstra uit Grouw is 
ingeschakeld en heeft een aantal sessies gehouden voor het bestuur en een 
klankbord een klankbordgroep. Dit proces heeft tot een mooi resultaat geleid waar 
we tijdens de jaarvergadering van 2016 kennis van kunnen nemen. 
In middel hebben we een (ver-) bouwteam samengesteld en kunnen we aan de slag 
met de financiering en de realisatie. 
 
Naast alle activiteiten voor de renovatie en het aanpassen van de omgeving nemen 
we deel aan diverse overleggen: 

 Vereniging “Culturele gelden voormalige gemeente Wymbritseradiel” 

 Energiewerkplaats SDE+ subsidie en postcoderoos 

 Netwerk duurzame dorpen 

 Mienskip-klankbordgroep Doarpswurk 

 Overleg dorpshuizen gemeente SWF 

 Overleg grote MFC’s gemeente SWF 

 Overleg Grote MFC’s oud-Wymbrits (harmonisatie bijdragen) 

 Overleg met wethouder Durk Stoker en ambtenaren 

 Regiegroep Woudsend Promotie 

 Bijeenkomsten Ondernemersvereniging Woudsend 

 Bijeenkomsten Dorpsbelangen Woudsend 

 Nieuwjaarsbijeenkomsten van de gemeente en de provincie 
 
Overleg met de gemeente 
Het overleg met wethouder Durk Stoker gaat ons een aanvullende bijdrage van de 
provincie opleveren ad € 85.000,-- voor de renovatie en we praten nog over de 
exploitatie van de sporthal die ons een negatief resultaat van € 21.300,-- oplevert. 
Tevens krijgen we een aanzienlijke bijdrage van Dorpskrant de Driuwpôlle. Er liggen 
aanvragen bij het Oranje Fonds, de RABO-bank en nog een paar fondsen klaar om 
in te dienen. Als we aanvullende fondsen verwerven komt er wellicht ook nog een 
aanvullende bijdrage van Stichting 1816. Het ziet er allemaal positief uit maar het 
moet nog wel allemaal gebeuren. 
 
Wat staat ons nog te doen? 

 De financiering rond of passend krijgen wat veel tijd en inspanning vraagt. 

 Zonnepanelenproject realiseren op basis van de postcoderoos (verminderd 
belastingtarief) 

 Evaluatie activiteitencommissie 

 Evaluatie bedrijfsplan 

 Kostenreductie realiseren 

 Jaarlijks technisch onderhoud 

 Opstellen meerjaren technisch onderhoudsplan 


