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Vanwege de coronacrisis is het niet mogelijk om nu een gebruikelijke jaarvergadering te 

organiseren. Wij hebben ervoor gekozen om de activiteiten van 2019 tot mei 2020 in dit 

verslag te verwerken en via de website van het dorpshuis te communiceren om op deze 

manier belangstellenden te informeren over het afgelopen jaar.  

 

Algemeen: Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel zorgen gehad over de financiële 
ontwikkelingen en getracht oplossingen te vinden met het doel om het MFC voor ons dorp te 
behouden.  
 
De volgende opsomming geeft de activiteiten weer: 

 

- Het bestuur heeft 12 keer vergaderd. Wiesje Klijnstra is in september 2019 volgens 

rooster afgetreden als bestuurslid en bedankt voor haar vele bestuurswerk. 

- Gedurende het jaar zijn er diverse oproepen in de dorpskrant geweest voor nieuwe 

bestuursleden en zijn er diverse personen persoonlijk benaderd zonder resultaat. 

- Tussen medewerkers en bestuur zijn er diverse werkoverleggen geweest waarin de 

dagelijkse gang van zaken besproken werden.  

- Regelmatig is er contact met de gemeente waar kansen en bedreigingen mee worden 

gedeeld. Daarnaast is er input geleverd voor een onderzoek (van bureau Enneüs) 

naar de kracht (financieel, bestuurlijk en de duurzaamheid) van de dorpshuizen in de 

gemeente SWF. Hieruit blijkt o.a. dat bestuurlijke problematiek en lastige financiën bij 

veel ontmoetingsplaatsen aan de orde is.  

- Contacten en gezamenlijke vergaderingen m.b.t. ontwikkelingen binnen 

ontmoetingsplaatsen met de andere grote MFC’s in de gemeente SWF. 

- Overleg met Sinnich Wâldsein voor een kosten/baten analyse ten aanzien van de 

zonnepanelen. 

- De collecte voor het Oranjefonds is door het MFC georganiseerd 

- Opbrengsten Oranjefonds en NL DOET: met deze extra gelden zijn de materialen 

bekostigd om o.a. de kleedruimtes op te knappen.  

- Besteding Culturele gelden (voormalig Wymbrits): in september is kindertheater Inki 

Pinki georganiseerd. 

- Muziekprogramma op zondagen: 3 keer  Happen en Tappen met diverse artiesten. 

- Skûtsje evenementen en zoals Skûtsje Live, Prijsuitreiking Skûtsjesilen maar ook de  

SKS-vergaderingen vinden plaats in het dorpshuis. 

 

Daarnaast: 

- Repetitieavonden van de Pôllesjongers en de Reinbôge 

- Bijeenkomsten van de Historische Kring 

- Schoolmusical van de scholen 

- Toneeluitvoering van Fertier 

- Sinterklaasfeest, Kerstviering met de koren en Nieuwjaarsfeest met de Putkapel. 
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- Begrafenissen en herdenkingsbijeenkomsten 

- Vele sporttrainingen, wedstrijden en evenementen 

- Én verder alle andere activiteiten die wekelijks of regelmatig  in het dorpshuis 

plaatsvinden 

 

Activiteiten bestuur 

- Vanaf juli 2019 zijn er diverse overleggen met Doarpswurk, bestuur en medewerkers 

geweest, met als doel hulp en kennis in te winnen voor de continuering van ons 

dorpshuis. Gewerkt is er aan een plan ter bevordering van de samenwerking tussen 

bestuur en medewerkers en het verbeteren van de financiële situatie.   

- Vanaf november 2019 zijn er adviesgesprekken met de Sesamacademie opgestart 

inzake de financiële situatie en scenario’s om het dorpshuis te behouden.   

- Met een brief eind januari dit jaar aan de medewerkers, gebruikers (besturen) en 

huurders van het dorpshuis, heeft het bestuur de aandacht willen vragen voor de 

slechte financiële situatie waarin het dorpshuis zich bevindt en de noodzakelijk 

geachte maatregelen. Tevens is er een aanvraag ingediend bij het UWV voor een 

vergunning van een ontslagprocedure van de medewerkers wegens 

bedrijfseconomische redenen. 

- Nadat bovenstaande berichtgeving is verspreid heeft dit tot vele reacties geleid: 

Enerzijds begrip omdat de cijfers verontrustend zijn en er  iets moet gebeuren. 

Anderzijds onbegrip over de ontslagaanvraag voor medewerkers die hun baan 

verliezen ondanks goede inzet. Dit heeft echter geleid tot een verdere verwijdering 

tussen bestuur en medewerkers wat voor beide een last is en verdere samenwerking 

in de weg staat. 

- Het heeft er wel in geresulteerd dat ervaren bestuurders en dorpsgenoten Johannes 

Kuipers, Leo Visser en René Nagelhout als adviescommissie zijn opgestaan. De 

aanvraag voor de ontslagregeling is medio februari ingetrokken om daarmee de weg 

vrij te maken voor een nieuw bestuur en het organisatiemodel van het dorpshuis 

tegen het licht te houden.  

- Medio april is het nieuwe 5 koppige bestuur gepresenteerd en zullen de huidige 

bestuurders per 1 mei aftreden zodat het nieuwe bestuur kan worden geïnstalleerd. 

De overdracht is gestart en verloopt zorgvuldig en zal de komende periode nog 

voortduren.  

 

 

Financiële huishouding: 

 

- Anders dan in de dorpskrant is gecommuniceerd beperken wij ons in dit document tot 
een korte conclusie over de financiële cijfers en publiceren we de volledige jaarcijfers 
niet online. Zo gauw het dorpshuis de deuren weer kan openen mag het financiële 
jaarverslag op aanvraag ingekeken worden.  

-  Conclusie: ondanks de verliesjaren is er een stijgende trend zichtbaar in het 
resultaat. Punt van zorg zijn de stijgende lasten en dalende huurinkomsten. Echter 
zullen alle middelen die uit eventuele winst voorkomen gespendeerd moeten worden 
aan het afbetalen van de schulden en aan toekomstig onderhoud.    
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- Dit maakt het een uitdaging om aan alle verplichtingen te blijven voldoen. Het 
dorpshuis heeft uw hulp en steun dan ook hard nodig en wij vertrouwen erop dat een 
ieder zijn steentje zal bijdragen.  

 
Uit alles blijkt dat het dorpshuis een belangrijke ontmoetingsplaats is voor vele 
dorpsbewoners en wij hopen dat iedereen het dorpshuis gauw weer zal bezoeken. Onze 
dank gaat uit naar de medewerkers en alle vrijwilligers die zich inzetten voor het dorpshuis.  
 
Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis Woudsend en omstreken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Albert Aukes (interim voorzitter) 

Marijke van Dun (interim secretaris) 

Klaas de Jong (penningmeester) 

Rudi Reekers 

Arent Kuipers 


