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1.	  Inleiding	  
	  
2017	  stond	  voor	  het	  dorpshuis	  voornamelijk	  in	  het	  teken	  van	  de	  verbouwing	  van	  de	  
bestaande	  ruimtes,	  de	  aanbouw	  van	  de	  keuken	  en	  het	  geschikt	  maken	  van	  de	  voorkamer	  
voor	  de	  dagbesteding.	  
	  
In	  het	  verslagjaar	  moesten	  we	  helaas	  afscheid	  nemen	  van	  Aliesto	  als	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  
Aangeslotenen.	  Een	  poging	  om	  het	  Kerkeveld	  orkest	  binnen	  te	  halen	  mislukte.	  
Daartegenover	  kregen	  we	  ook	  nieuwe	  gebruikers:	  het	  orkest	  Oases,	  Kookgroep	  Alverna	  
en	  de	  dagbesteding	  heeft	  voor	  2018	  een	  jaarcontract	  voor	  onze	  voorkamer.	  
	  
Dit	  verslag	  geeft	  weer	  welke	  resultaten	  we	  hebben	  behaald	  en	  welke	  doelen	  uit	  het	  
jaarplan	  zijn	  gerealiseerd	  

2.	  Visie	  	  
Doel	  van	  de	  Stichting:	  	  
De	  “Stichting	  Dorpshuis	  Alverna”	  stelt	  zich	  ten	  doel	  -‐	  ten	  algemeen	  nut,	  ter	  verbetering	  
van	  buurtwerk,	  saamhorigheid	  en	  bevordering	  van	  activiteiten	  en	  verantwoorde	  
ontplooiing	  van	  het	  verenigingsleven,	  -‐het	  exploiteren	  van	  een	  of	  meer	  gebouwen	  in	  
Alverna,	  gemeente	  Wijchen.	  Zij	  beoogt	  niet	  het	  behalen	  van	  winst.	  	  	  
De	  stichting	  tracht	  haar	  doel	  te	  bereiken	  door	  het	  verrichten	  van	  werkzaamheden	  die	  
verbonden	  zijn	  aan	  de	  exploitatie	  van	  het	  dorpshuis.	  
“DE	  OASE”	  staat	  ter	  beschikking	  voor	  alle	  in	  Alverna	  en	  omgeving	  gevestigde	  
instellingen,	  verenigingen	  en/of	  groeperingen	  op	  maatschappelijk,	  levensbeschouwelijk,	  
cultureel	  en	  recreatief	  gebied.	  

3.	  Missie	  
Onze	  missie	  zal	  de	  komende	  jaren	  zijn	  dat	  het	  dorpshuis	  ook	  het	  echte	  dorpshart	  gaat	  
worden.	  Een	  plek	  van	  ontmoeten,	  recreëren,	  en	  samenhang	  creëren.	  Inloop	  moet	  
laagdrempelig	  zijn,	  ook	  voor	  mensen	  die	  niet	  specifiek	  voor	  een	  van	  de	  activiteiten	  
komen.	  Ook	  gewoon	  gezelligheid	  kan	  een	  enorme	  drijfveer	  zijn.	  
 
 
 
4. de organisatie Stichting Dorpshuis Alverna “OASE”  
 
4.1 Bestuur Stichting 
	  

De	  samenstelling	  van	  het	  nieuwe	  bestuur	  is	  momenteel	  als	  volgt:	  
John	  Peters	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  voorzitter	  
Cor	  Renkens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  penningmeester	  
Katinka	  Viester	  	  	  	  	  secretaris	  
Frans	  Hofmans	  	  	  	  	  bestuurslid	  met	  aandachtsgebied	  samenwerking	  dagbesteding	  
Ferry	  Willems	  	  	  	  	  	  	  bestuurslid	  met	  aandachtsgebied	  contact	  vrijwilligers	  
Piet	  de	  Bruijn	  	  	  	  	  	  	  	  bestuurslid	  met	  aandachtsgebied	  ICT	  en	  gebouwtechnische	  zaken,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tevens	  vicevoorzitter.	  	  	  	  	  	  	  
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Arold	  Hendriks	  is	  gestopt	  als	  bestuurslid,	  	  zodat	  binnen	  het	  bestuur	  een	  vacature	  is	  
ontstaan.	  
Getracht	  wordt	  deze	  vacature	  zo	  snel	  mogelijk	  ingevuld	  te	  krijgen	  met	  een	  nieuw	  
bestuurslid.	  
	  
Het	  stichtingbestuur	  heeft	  ieder	  2e	  woensdag	  van	  de	  maand	  (m.u.v.	  de	  grote	  
vakantieperioden)	  haar	  bestuursvergaderingen.	  
In	  totaal	  hebben	  in	  2017	  in	  kader	  van	  verbouw	  en	  bovengeschetste	  ontwikkelingen	  
beduidend	  meer	  bestuursvergaderingen	  plaats	  gevonden.	  	  
Veel	  extra	  tijd	  is	  gaan	  zitten	  in	  de	  bouwvergaderingen	  en	  het	  uitzoeken	  van	  de	  juiste	  
keukenmaterialen.	  Twee	  bestuursleden	  hebben	  zich	  hier	  heel	  intensief	  mee	  bezig	  
gehouden.	  
	  
Naast	  de	  vaste	  agendapunten	  (notulen,	  beheer,	  financiën,	  vrijwilligers)	  zijn	  
onderstaande	  onderwerpen	  regelmatig	  als	  agendapunt	  	  
in	  de	  bestuursvergadering	  besproken:	  	  
-‐	  Verbouwing,	  keuze	  materiaal,	  afstemming	  voortgang	  en	  aanbouw	  keuken	  
-‐	  (Huur)prijzen	  
-‐	  Raad	  van	  Aangeslotenen	  	  
-‐	  Acquisitie	  nieuwe	  huurders/groepen	  
	  
Twee	  keer	  vond	  er	  overleg	  plaats	  met	  de	  Raad	  van	  Aangeslotenen,	  in	  maart	  en	  
november	  2017.	  
Vanwege	  het	  tekort	  aan	  bergruimte	  en	  bovendien	  de	  uitbreiding	  van	  het	  toneel	  (waar	  
ook	  bergruimte	  was)	  heeft	  er	  in	  2017	  een	  opruimingsactie	  plaats	  gevonden	  door	  de	  
vaste	  gebruikers.	  	  
Ook	  heeft	  er	  een	  herschikking	  van	  bergruimte	  plaats	  gevonden.	  Hierdoor	  is	  er	  wel	  wat	  
ruimte	  gecreëerd,	  maar	  de	  druk	  op	  bergruimte	  blijft	  onverminderd	  groot.	  	  
	  
Extern	  overleg	  heeft	  in	  2017	  plaats	  gevonden	  met:	  
Gemeente	  Wijchen,	  Prins	  Bernard	  Fonds,	  	  Meer	  Welzijn	  Wijchen,	  	  
Werkgroep	  Dorpsontwikkelingsplan	  Alverna,	  Sinterklaascomité,	  Oranjefonds,	  VSB	  
fonds,	  Rabobank,	  Platformoverleg.	  Met	  Meer	  Voor	  Mekaar	  en	  Stichting	  LuciVer	  is	  een	  
aantal	  keren	  overleg	  geweest	  om	  te	  zien	  of	  we	  elkaar	  op	  een	  positieve	  manier	  kunnen	  
beïnvloeden.	  
Met	  name	  daar	  waar	  het	  gaat	  om	  het	  opstarten	  van	  dagbesteding	  en	  Samen	  Koken,	  Samen	  
Eten.	  In	  dit	  kader	  hebben	  ook	  gesprekken	  met	  “Bij	  Ons”	  plaats	  gevonden.	  	  
Ook	  is	  er	  in	  het	  kader	  van	  het	  maken	  van	  keuzes	  voor	  de	  aanbouw	  van	  de	  keuken	  een	  aantal	  	  
bezoeken	  gebracht	  aan	  Arcus,	  dorpshuis	  Bergharen,	  en	  leveranciers	  van	  keukenmateriaal.	  
Maandelijks	  vindt	  overleg	  plaats	  tussen	  enkele	  bestuursleden,	  de	  beheerders	  en	  de	  
barvrijwilligers.	  	  
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4.2	  Personeel	  |	  Beheer	  	  
De	  stichting	  heeft	  in	  2017	  de	  nieuwe	  beheerder,	  Eef	  Evers,	  in	  vaste	  dienst	  genomen.	  
Samen	  met	  Cor	  Albers	  verrichten	  zij	  ieder	  maximaal	  20	  uur	  per	  week	  werkzaamheden	  
voor	  de	  stichting.	  
De	  hoofdtaken	  zijn	  het	  beheren	  van	  de	  gebouwen,	  de	  voortgang	  van	  de	  dienstverlening	  
en	  het	  aansturen	  van	  de	  vrijwilligers.	  	  
Twee	  bestuursleden	  houden	  regelmatig	  functioneringsgesprekken	  met	  werknemer	  
Evers.	  
	  
	  
4.3	  Vrijwilligers	  	  
Zonder	  de	  vrijwilligers	  kan	  de	  Oase	  niet	  functioneren.	  Binnen	  de	  Oase	  zijn	  daarom	  ook	  
een	  groot	  aantal	  vrijwilligers	  actief.	  Het	  aantal	  wisselt	  en	  de	  duur	  en	  de	  mate	  van	  hun	  
inzet	  zijn	  vaak	  heel	  verschillend.	  Binnen	  de	  Oase	  is	  veel	  rondom	  “vrijwilligers”met	  
elkaar	  afgesproken	  en	  geregeld.	  	  
Per	  december	  2017	  beschikt	  de	  Oase	  over	  een	  pool	  van	  ca	  31	  vrijwilligers	  welke	  zich	  
voor	  allerlei	  activiteiten	  op-‐	  en	  rondom	  de	  Oase	  inzetten.	  
Twee	  vrijwilligers,	  een	  bestuurslid	  en	  een	  tuinman	  namen	  afscheid.	  
Voor	  het	  onderhoud	  tuin	  werd	  een	  nieuwe	  vrijwilliger	  aangesteld.	  
	  
	  We	  blijven	  proberen	  om	  zoveel	  mogelijke	  (jongere)vrijwilligers	  binnen	  te	  halen.	  
Meer	  bezetting	  is	  goed	  voor	  het	  dorpshuis	  maar	  vraagt	  ook	  meer	  vrijwilligers.	  
Meer	  jongere	  vrijwilligers	  is	  ook	  nodig	  om	  zo	  ook	  meer	  jongeren	  in	  verenigingsverband	  
naar	  de	  OASE	  te	  krijgen.	  Dit	  is	  ook	  een	  van	  de	  conclusies	  en	  aanbevelingen	  vanuit	  het	  
DOP.	  Daarin	  is	  gesteld	  dat	  de	  Oase	  meer	  een	  thuishonk	  voor	  de	  jeugd	  moet	  	  
worden	  en	  dat	  er	  verschillende	  nieuwe	  activiteiten	  voor	  de	  jeugd	  gestart	  moeten	  gaan	  
worden.	  
Naast	  het	  wekelijkse	  overleg	  tussen	  de	  beheerders	  en	  barvrijwilligers	  vindt	  er	  
maandelijks	  een	  vrijwilligersoverleg	  plaats.	  
Jaarlijks	  wordt	  er	  een	  vrijwilligersfeest	  georganiseerd.	  	  
	  
Deskundigheidsbevordering:	  	  
Het	  op	  peil	  houden	  van	  kennis	  bij	  de	  barvrijwilligers	  is	  een	  continu	  proces.	  	  
Nieuwe	  barvrijwilligers	  krijgen	  een	  kassa-‐instructie.	  	  
Met	  name	  zal	  er	  aandacht	  moeten	  blijven	  voor	  de	  EHBO	  instructie	  en	  de	  BHV/AED	  
cursus.	  	  
Daarom	  hebben	  12	  vrijwilligers	  zich	  begin	  2017	  aangemeld	  voor	  een	  nieuwe	  BHV	  	  
cursus.	  Deze	  duurde	  twee	  avonden.	  
	  
Op	  hoofdlijnen	  zijn	  de	  vrijwilligersfuncties/taken	  onderverdeeld	  in:	  	  
-‐	  Bestuur	  	  
-‐	  Beheer	  	  
-‐	  Barvrijwilligers	  	  
-‐	  Interieur	  verzorging	  	  
-‐	  Interieur	  aankleding	  	  
-‐	  Onderhoud	  binnen	  en	  buiten	  
-‐	  Automatisering,	  ICT	  	  
-‐	  Multimedia	  	  
-‐	  Beeld	  en	  Geluid	  	  
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4.4	  Raad	  van	  Aangeslotenen	  	  
Tot	  de	  Raad	  van	  Aangeslotenen	  behoren	  de	  vaste/	  structurele	  gebruikers	  van	  de	  Oase.	  	  
In	  2017	  bestond	  de	  Raad	  van	  Aangeslotenen	  uit	  afgevaardigden	  van:	  	  
	  
-‐	  Bridge	  Club	  Wijchen	  	  
-‐	  Echo	  der	  Bergen	  /	  El	  Monte	  	  
-‐	  Sambaband	  Eco	  das	  Montanhas	  
-‐	  Disco	  het	  Hoshuuske	  	  
-‐	  Mountain	  Dancers	  	  
-‐	  De	  Zonnebloem	  	  
-‐	  De	  Katholieke	  Bond	  voor	  Ouderen	  afdeling	  Alverna	  	  
-‐	  De	  Kleurencirkel	  	  
-‐	  Meer	  Welzijn	  Wijchen	  	  
	  
De	  nieuwe	  gebruikers;	  Dagbesteding,	  kookgroep	  Alverna	  en	  orkest	  Oases,	  zijn	  (nog)	  
geen	  lid	  van	  deze	  Raad.	  	  
Negen	  verenigingen	  en	  /	  of	  stichtingen	  maken	  regelmatig,	  op	  nagenoeg	  vaste	  tijden,	  
gebruik	  van	  ruimten	  in	  dorpshuis	  Oase.	  	  
Zij	  allen	  zijn	  permanent	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Aangeslotenen.	  Met	  genoemde	  
verenigingen/stichtingen	  zijn	  afspraken	  gemaakt	  over	  	  
o.a.	  gebruik	  ruimten,	  openingstijden	  en	  huur,	  vastgelegd	  in	  de	  regeling	  “Huurprijzen	  
Stichting	  Dorpshuis	  Alverna”.	  Elk	  jaar	  wordt	  deze	  regeling	  in	  de	  	  
Raad	  van	  Aangeslotenen	  besproken	  en	  indien	  nodig	  bijgesteld.	  In	  2017	  werden	  de	  
huurprijzen,	  in	  overleg	  met	  deze	  Raad	  aangepast.	  Ook	  de	  consumptieprijzen	  aangepast	  
met	  ingang	  van	  1	  januari	  2018.	  
	  
Met	  de	  Raad	  van	  Aangeslotenen	  is	  twee	  keer	  per	  jaar	  (maart/november)	  overleg.	  
	  
4.5	  Communicatie	  	  
De	  website	  is	  grondig	  vernieuwd	  en	  aangepast	  aan	  de	  structuur	  en	  vormgeving	  van	  deze	  
tijd.	  Hierbij	  blijft	  het	  actueel	  houden	  van	  de	  website	  ons	  nog	  steeds	  bezighouden.	  
Ook	  in	  2017	  bleek	  dat	  de	  inspanningen	  die	  op	  dit	  terrein	  geleverd	  zijn	  wel	  verbetering,	  
maar	  nog	  niet	  het	  gewenste	  eindresultaat	  opgeleverd	  hebben.	  Een	  bestuurslid	  heeft	  
inmiddels	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  verbetering	  op	  zich	  genomen,	  hetgeen	  
geresulteerd	  heeft	  in	  een	  verbeterde	  en	  geactualiseerde	  site.	  	  
Ook	  is	  er	  een	  facebookpagina	  gestart.	  	  Wij	  zullen	  de	  ontwikkeling	  van	  multimedia	  	  
blijven	  volgen	  en	  daar	  waar	  mogelijk	  en	  wenselijk	  inpassen	  in	  het	  operationele	  circuit.	  
Daarnaast	  blijven	  de	  traditionele	  media	  als	  Gelderlander	  en	  Wegwijs	  maar	  ook	  de	  audio	  
-‐visuele	  mogelijkheden	  van	  o.a.	  Wijchen-‐Nieuws	  een	  middel	  om	  ons	  dorpshuis	  onder	  de	  
aandacht	  te	  brengen.	  
Specifieke	  artikelen	  hebben	  in	  Wegwijs	  en	  de	  Gelderlander	  aandacht	  geschonken	  aan	  de	  
verbouwing	  en	  de	  daarbij	  ontvangen	  subsidies	  van	  subsidiegevers.	  
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4.6	  Financiën	  
Conform	  de	  Statuten	  zijn	  de	  begroting	  en	  de	  jaarrekening	  voorgelegd	  aan	  de	  Raad	  van	  
Aangeslotenen.	  
De	  begroting	  2017werd	  in	  november	  2016	  akkoord	  bevonden	  door	  Raad	  van	  	  
Aangeslotenen.	  Ook	  de	  begroting	  2018	  is	  in	  november	  2017	  door	  de	  Raad	  van	  
Aangeslotenen	  goedgekeurd.	  	  
De	  Jaarrekening	  2017	  wordt	  in	  maart	  2018	  ter	  inzage	  gegeven	  aan	  de	  Raad	  van	  
Aangesloten.	  Bij	  goedkeuring	  jaarrekening	  	  2017	  wordt	  deze	  vervolgens	  t.b.v.	  de	  
subsidieaanvraag	  2018	  naar	  de	  Gemeente	  Wijchen	  verzonden.	  	  
	  
Het	  bestuur	  heeft	  met	  instemming	  van	  Raad	  van	  Aangeslotenen	  de	  huren	  2018	  met	  
gemiddeld	  5%	  verhoogd.	  De	  consumptieprijzen	  werden	  ook	  enigszins	  aangepast,	  zij	  het	  
voor	  een	  beperkt	  aantal	  producten.	  
Stichting	  Dorpshuis	  Alverna	  wordt	  jaarlijks	  (gratis)	  ondersteund	  door	  Administratie-‐	  en	  	  
Belastingadviesbureau	  Loeffen.	  	  
	  
	  
De	  stichting	  is	  een	  financieel	  gezonde	  stichting.	  Zij	  heeft	  voldoende	  financiële	  buffer	  en	  
het	  bestuur	  heeft	  zich	  als	  doel	  gesteld	  zo	  veel	  mogelijk	  deze	  buffer	  ook	  te	  handhaven	  om	  
tegenvallers	  op	  te	  vangen	  en	  noodzakelijke	  investeringen	  te	  kunnen	  doen.	  De	  bouw	  van	  
de	  keuken	  heeft	  wel	  invloed	  gehad	  op	  onze	  reserves	  ondanks	  de	  extra	  subsidie	  van	  de	  
provincie.	  Het	  bestuur	  gaat	  er	  van	  uit	  dat	  de	  nieuwe	  activiteiten	  zoals	  de	  kookgroep,	  het	  
project	  Samen	  koken	  en	  Samen	  eten,	  het	  orkest	  Oases	  en	  de	  dagbesteding,	  nieuwe	  
inkomsten	  zullen	  genereren.	  Omdat	  de	  nieuwe	  activiteiten	  vooral	  sociale	  activiteiten	  
voor	  het	  dorp	  Alverna	  zijn	  zullen	  de	  inkomsten	  in	  eerste	  instantie	  beperkt	  zijn.	  Maar	  
omdat	  het	  algemene	  peil	  van	  de	  faciliteiten	  van	  het	  dorpshuis	  omhoog	  gaan	  verwachten	  
we	  dat	  op	  termijn	  de	  inkomsten	  zullen	  stijgen.	  
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4.7	  	  Exploitatie	  gebouw	  De	  Oase	  	  
In	  2017	  zijn	  er	  opnieuw	  grote	  investeringen	  (onderhoud	  plafonds,	  toneel	  en	  verlichting)	  
gedaan	  in	  het	  gebouw.	  Er	  is	  voortgeborduurd	  op	  een	  consequente	  uitstraling	  welke	  tot	  
uitdrukking	  komt	  in	  de	  kleurstelling	  van	  het	  meubilair,	  de	  wanden	  en	  overig	  interieur.	  	  
Met	  Gemeente	  is	  het	  groot	  onderhoud	  inmiddels	  afgerond.	  	  
Over	  de	  bedragen	  is	  op	  hoofdlijnen	  overeenstemming	  met	  Gemeente.	  Veel	  overleg	  vond	  
plaats	  omdat	  ook	  de	  uitbreiding	  met	  de	  keuken	  in	  het	  gehele	  project	  eind	  2017	  heeft	  
Plaats	  gevonden.	  
	  
In	  het	  kader	  van	  brandveiligheid	  zijn	  met	  de	  Mountain	  Dancers	  afspraken	  gemaakt.	  
Ondanks	  het	  feit	  dat	  volgens	  de	  brandweer	  de	  brandmeld	  installatie	  voldoende	  
zekerheid	  bood	  bleef	  er	  een	  gevoel	  van	  onveiligheid	  bij	  Mountain	  Dancers	  hangen.	  Wij	  
hebben	  samen	  met	  de	  Gemeente	  besloten	  om	  aan	  de	  voorzijde	  een	  raamkozijn	  te	  
veranderen	  in	  een	  deur	  welke	  kan	  dienen	  als	  vluchtdeur.	  

5.	  Ambities	  

5.1	  Wijziging	  statuten	  
Doordat	  het	  bestuur	  grondig	  is	  gewijzigd	  en	  ook	  de	  doelstelling	  enigszins	  is	  aangepast	  is,	  
was	  het	  noodzakelijk	  om	  de	  statuten	  aan	  te	  passen.	  Het	  Hart	  van	  Alverna,	  dat	  een	  
periode	  door	  De	  Oase	  was	  geëxploiteerd,	  hoorde	  niet	  meer	  in	  de	  statuten	  voorkomen.	  
Het	  Hart	  van	  Alverna	  is	  overgenomen	  door	  de	  Ondernemersvereniging	  Alverna.	  
Tevens	  worden	  de	  statuten	  aangepast	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  ANBI	  status.	  
In	  het	  voorjaarsoverleg	  met	  de	  RvA	  zijn	  de	  statuten	  gewijzigd	  en	  daarna	  notarieel	  
vastgesteld.	  
Deze	  nieuwe	  statuten	  zijn	  gebruikt	  om	  bij	  de	  fiscus	  de	  ANBI	  status	  aan	  te	  vragen.	  Deze	  
aanvraag	  is	  echter	  niet	  gehonoreerd	  omdat	  moeilijk	  was	  aan	  te	  tonen	  dat	  wij	  als	  
stichting	  een	  algemeen	  nut	  beoogde	  instelling	  zijn,	  omdat	  we	  slechts	  faciliterend	  zijn	  
voor	  de	  leden	  van	  de	  RvA.	  De	  ANBI	  status	  vereist	  een	  eigen	  inzet	  van	  90%.	  

5.2	  Aanbouw	  keuken	  

	  
Voordat	  begonnen	  werd	  met	  de	  aanbouw	  van	  de	  keuken	  is	  het	  dorpshuis	  gerenoveerd	  
en	  gemoderniseerd.	  Het	  toneel	  werd	  vergroot,	  de	  zaal	  kreeg	  een	  nieuw	  plafond.	  De	  
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achteringang	  werd	  WMO	  proef	  gemaakt	  met	  schuifdeuren	  en	  de	  huiskamer	  kreeg	  
openslaande	  deuren	  naar	  het	  terras.	  
Het	  sanitair	  werd	  vernieuwd	  en	  voorzien	  van	  nieuwe	  tegels	  en	  plafonds.	  
Het	  elektrisch	  vermogen	  van	  het	  dorpshuis	  werd	  opgehoogd	  naar	  165	  Amp.	  
Hiervoor	  werd	  vanaf	  de	  Markies	  een	  nieuwe	  stroomkabel	  gelegd.	  Dit	  was	  nodig	  om	  een	  
goede	  functionele	  keuken	  te	  krijgen.	  
	  
Na	  de	  verbouwing	  van	  de	  zaal	  en	  het	  toneel	  is	  de	  keuken	  gebouwd.	  
	  In	  samenwerking	  met	  gemeente,	  de	  vergunningverlening	  voor	  de	  aanbouw,	  Frank	  
Lemmers	  de	  aannemer	  en	  Bert	  Thoonen	  de	  keukenleverancier,	  is	  de	  bouw	  stevig	  ter	  
hand	  genomen.	  De	  wens	  van	  het	  bestuur	  was	  om	  rond	  de	  zomervakantie	  2017	  klaar	  te	  
zijn	  met	  de	  aanbouw.	  
Deze	  ambitie	  hebben	  we	  echter	  niet	  kunnen	  waarmaken.	  
De	  aanbouw	  was	  bijna	  klaar	  begin	  december	  2017	  en	  de	  keukenapparatuur	  kon	  op	  28	  
december,	  na	  instructie	  door	  de	  keukenleverancier	  in	  gebruik	  worden	  genomen.	  
Afspraken	  met	  de	  Zonnebloem	  en	  de	  Kookgroep	  zijn	  gemaakt	  voor	  het	  gebruiken	  van	  de	  
professionele	  keuken.	  In	  2018	  zal	  gestart	  worden	  met	  het	  project	  Samen	  koken	  Samen	  
eten	  en	  maakt	  de	  Kookgroep	  twee	  maal	  per	  maand	  gebruik	  van	  onze	  keuken.	  
	  
	  

5.3	  Nieuwe	  activiteiten	  
Dorpshuis	  De	  Oase	  kent	  een	  aantal	  vaste	  gebruikers.	  Deze	  zijn	  vertegenwoordigd	  in	  de	  
Raad	  van	  Aangeslotenen.	  Deze	  vaste	  gebruikers	  huren	  de	  ruimten	  van	  de	  Stichting.	  De	  
Stichting	  verleent	  hierbij	  de	  nodige	  faciliteiten.	  Ook	  organiseert	  De	  Oase	  zelf	  activiteiten.	  
(liederentafel,	  sjoelen,	  rikken	  etc.).	  Ons	  doel	  was	  de	  vaste	  gebruikers	  op	  een	  goede	  wijze	  
te	  faciliteren	  zodat	  zij	  zich	  voor	  langere	  tijd	  aan	  ons	  verbonden	  voelen.	  
	  Daarvoor	  diende	  nieuwe	  activiteiten	  gestart	  te	  moeten	  worden	  om	  onze	  missie	  nog	  
meer	  inhoud	  te	  geven.	  	  
Hieronder	  volgen	  de	  activiteiten	  die	  in	  2017	  zijn	  uitgevoerd	  of	  opgestart:	  
	  

5.3.1	  Samen	  Eten	  
Op	  de	  eerste	  plaats	  is	  het	  project	  Samen	  Koken	  /Samen	  Eten	  inhoud	  gegeven.	  Samen	  
met	  de	  Zonnebloem	  en	  de	  KBO	  zijn	  hiervoor	  de	  verkennende	  gesprekken	  gestart.	  De	  
periode	  na	  de	  zomervakantie	  zijn	  gebruikt	  worden	  om	  te	  oriënteren	  op	  het	  hoe	  en	  wat,	  
de	  inventaris	  van	  de	  keuken	  en	  rekruteren	  van	  vrijwilligers.	  In	  2018	  zal	  de	  het	  
daadwerkelijke	  samen	  eten	  moeten	  gaan	  starten.	  We	  richten	  ons	  op	  in	  eerste	  aanleg	  een	  
doelgroep	  die	  ook	  behoort	  de	  doelgroep	  van	  Zonnebloem	  en	  KBO.	  Later	  kan	  deze	  
uitgebreid	  worden.	  We	  hebben	  als	  streefgetal	  ongeveer	  40	  gasten.	  

5.3.2	  Jeugddisco	  
Vanuit	  de	  DOP	  was	  de	  wens	  kenbaar	  gemaakt	  dat	  er	  voor	  de	  jongere	  jeugd	  meer	  
activiteiten	  ontwikkeld	  moesten	  worden.	  De	  Oase	  diende	  daarbij	  een	  locatierol	  te	  
vervullen.	  Zij	  kan	  onderdak	  verlenen	  en	  faciliteiten	  ter	  beschikking	  stellen.	  
In	  het	  verslagjaar	  zijn	  een	  drietal	  discoavonden	  en	  een	  filmavond	  gehouden	  met	  
wisselende	  opkomsten.	  
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5.3.3	  Andere	  jeugdactiviteiten	  
In	  het	  Dorpsontwikkelingsplan	  zijn	  verschillende	  suggesties	  gedaan.	  Hierbij	  wilde	  het	  
dorpshuis	  aanhaken.	  Behalve	  de	  discoavonden	  en	  een	  filmavond	  zijn	  nog	  geen	  andere	  
activiteiten	  georganiseerd.	  	  

5.3.4.	  Dagbesteding	  
In	  2016	  zijn	  de	  eerste	  gesprekken	  gevoerd	  met	  Meervoormekaar.	  Hun	  filosofie	  en	  die	  
van	  de	  gemeente	  is,	  dat	  dagbesteding	  meer	  extramuraal	  moet	  plaats	  vinden.	  
Dorpshuizen	  en	  wijkgebouwen	  moeten	  daarbij	  volgens	  het	  gemeentelijk	  beleid	  een	  
grote	  rol	  spelen.	  
Met	  de	  dagbestedingorganisatie	  Bij	  Ons	  en	  met	  Luciver	  zijn	  gesprekken	  gevoerd.	  	  
Deze	  gesprekken,	  gesprekken	  met	  de	  gemeente,	  en	  de	  op	  handen	  zijnde	  verbouwing	  
heeft	  geleid	  tot	  een	  jaarcontract	  voor	  2018.	  Hierbij	  verhuisde	  de	  dagbesteding	  van	  
Portiuncula	  naar	  de	  Oase.	  
Ten	  behoeve	  van	  de	  dagbesteding	  is	  de	  voorkamer	  aangepast.	  Hierin	  is	  een	  afzonderlijke	  
rustruimte	  gemaakt	  en	  een	  keuken	  in	  de	  voorkamer	  geplaatst.	  
De	  dagbesteding	  is	  hiermee	  zelfvoorzienend.	  Zij	  zorgen	  zelf	  voor	  onderhoud	  en	  
schoonmaak	  via	  een	  ingehuurde	  partner.	  
	  
	  

5.3.5	  Dagopvang	  voor	  mantelzorgers	  
Voor	  mantelzorgers	  die	  heel	  intensief	  bezig	  zijn	  met	  de	  zorg	  voor	  hun	  naasten	  is	  het	  een	  
opluchting	  om	  af	  en	  toe	  een	  middagje	  “ontzorgt”	  te	  worden.	  Wij	  hebben	  de	  intentie	  om	  
voor	  deze	  groep	  iets	  te	  gaan	  organiseren.	  Uitwerking	  van	  deze	  plannen	  moet	  nog	  
geschieden.	  
Deze	  plannen	  zullen	  opgenomen	  worden	  in	  het	  jaarplan	  2018.	  
	  

5.4	  Digitalisering	  
In	  het	  verslagjaar	  is	  het	  digitale	  ontwikkelen	  van	  onze	  interne	  en	  externe	  
communicatie	  van	  ons	  bestuur	  verder	  inhoud	  en	  vorm	  geven.	  De	  kabelkrant	  met	  daarop	  
de	  berichten	  over	  de	  activiteiten	  zijn	  voortgezet.	  
De	  dropbox	  met	  alle	  bestuurlijke	  en	  relevante	  stukken	  krijgt	  nog	  nadrukkelijker	  een	  
plek	  binnen	  ons	  bestuur.	  Een	  eerste	  aanzet	  tot	  papierloos	  vergaderen	  moet	  nog	  vorm	  
gegeven	  worden.	  
	  
5.5	  Diversen	  
In	  de	  verslagperiode	  zijn	  de	  volgende	  zaken	  gerealiseerd:	  

• Nieuw	  contract	  met	  de	  drankenleverancier	  Van	  Altena	  
• Vernieuwd	  huishoudelijk	  reglement	  
• BHV	  cursus	  voor	  de	  (bar)	  vrijwilligers	  en	  beheerders	  
• Nieuwe	  Drank	  en	  Horecavergunning	  
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6.Bezetting	  Dorpshuis	  OASE	  in	  het	  jaar	  2017	  
	  
In	  onderstaand	  overzicht	  is	  de	  huidige	  bezetting	  aangegeven.	  	  
	  
6.1	  Bezetting	  door	  Stichtingsbestuur	  Dorpshuis	  Alverna	  “OASE”	  	  
-‐	  Minimaal	  1	  bestuursvergadering	  per	  maand,	  meestal	  op	  woensdagavond.	  	  
-‐	  Twee	  keer	  per	  jaar	  overleg	  met	  Raad	  van	  Aangeslotenen	  op	  woensdagavond	  van	  20.00	  	  
	  	  	  uur	  tot	  uiterlijk	  22.30	  uur,	  meestal	  in	  maart	  en	  in	  november.	  	  
-‐	  Iedere	  eerste	  maandag	  van	  de	  maand	  van	  19.00	  tot	  20.00	  uur	  werkoverleg	  met	  de	  	  
	  	  vrijwilligers.	  
-‐	  Elke	  twee	  weken	  op	  maandag	  bouwoverleg	  met	  de	  gemeente.	  
-‐	  In	  het	  najaar	  elke	  maandagmorgen	  	  bouwoverleg	  met	  aannemer	  en	  keukenleverancier	  
-‐	  Eenmaal	  per	  maand	  overleg	  met	  beheerders	  
-‐	  Het	  jaarlijkse	  overleg	  met	  alle	  vrijwilligers.	  	  
-‐	  Een	  maal	  per	  jaar	  overleg	  over	  de	  doorkomst	  van	  de	  Vierdaagse	  	  
-‐	  Jaarlijkse	  vrijwilligersfeest.	  	  
	  
6.2	  Bezetting	  door	  Raad	  van	  Aangeslotenen:	  
Verenigingen,	  die	  op	  basis	  van	  afspraken	  volgens	  “	  Huurprijzen	  Stichting	  Dorpshuis	  
Alverna	  “nagenoeg	  wekelijks	  gebruik	  maken	  van	  de	  Oase.	  	  
	  
Bridge	  Club	  Wijchen	  
Elke	  donderdagavond	  van	  20.00	  tot	  23.00	  uur	  en	  ca	  6	  avonden	  per	  jaar	  extra	  inzake	  	  	  
introductiecursussen	  Bridge.	  
	  
Echo	  der	  Bergen	  /	  El	  Monte.	  	  
Elke	  maandagavond	  van	  19.30	  uur	  tot	  22.30	  uur	  	  
	  
Eco	  das	  Montanhas.	  
Elke	  maandag	  van	  19.30	  tot	  22.30	  uur	  
	  
Mountain	  Dancers.	  
Zijn	  op	  nagenoeg	  elke	  avond	  en	  op	  vaste	  tijden	  doordeweeks	  open.	  Een	  deel	  van	  de	  Oase	  
is	  hiervoor	  	  
permanent	  in	  gebruik	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  Bestuur	  Mountain	  Dancers.	  	  
	  
Zonnebloem	  Alverna.	  
Dinsdags	  13.30	  tot	  16.30	  uur	  Jaarlijks	  een	  gehele	  dag	  Curiosamarkt.	  Jaarlijks	  een	  avond	  (	  
medio	  november	  )	  alg.	  ledenvergadering	  van	  20.00	  tot	  22.30	  uur.	  En	  een	  dag	  per	  jaar	  (	  
tweede	  zaterdag	  van	  september)	  de	  Zonnebloemdag.	  Gebruiken	  periodiek	  buiten	  Oase	  
bereidde	  maaltijden	  in	  Oase.	  
	  
KBO	  Alverna.	  
Tekenen	  /	  Schilderen,	  elke	  dinsdagmiddag	  van	  14.00	  uur	  tot	  16.00	  uur	  	  
Kaarten	  en	  Biljarten,	  elke	  dinsdag-‐	  en	  vrijdagmiddag	  van	  13.15	  uur	  tot	  	  
16.45	  uur	  Biljartcompetitie	  van	  augustus	  t/m	  april	  op	  dinsdag	  en	  op	  vrijdag	  	  
van	  14.00	  tot	  16.30	  uur	  Bloemschikken,	  1	  keer	  per	  veertien	  dagen	  van	  14.00	  	  
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uur	  tot	  16.00	  op	  vrijdagmiddag	  Een	  keer	  per	  jaar	  Sint	  Nicolaasmiddag	  van	  14.00	  uur	  tot	  
16.00	  uur	  Een	  keer	  per	  jaar	  Kerstviering	  	  
van	  13.00	  uur	  tot	  17.00	  uur	  Een	  keer	  per	  jaar	  Jaarvergadering	  KBO	  van	  14.00	  tot	  17.00	  
uur	  Twee	  keer	  per	  jaar	  modeshow	  in	  Grote	  en	  Kleine	  Zaal	  van	  10.00	  tot	  12.00	  uur	  Twee	  
keer	  per	  jaar	  vergadering	  KBO	  kringbestuur	  Wijchen	  van	  09.30	  tot	  12.00	  uur	  Een	  keer	  
per	  jaar	  een	  themabijeenkomst.	  	  
Biljarttoernooi:	  In	  de	  maanden	  mei	  en	  juni	  wordt	  op	  de	  vrije	  middagen	  in	  samenwerking	  
met	  de	  stichting	  Dorpshuis	  Alverna	  een	  biljarttoernooi	  gespeeld.	  Twee	  keer	  per	  jaar	  
toneelmiddag	  door	  Eendracht.	  
Nieuwjaarsbijeenkomst:	  Een	  avond	  van	  19.00	  tot	  23.00	  uur.	  
	  
De	  Kleurencirkel.	  	  
Elke	  woensdag	  9.00	  uur	  tot	  12.00	  uur	  2	  x	  per	  drie	  jaar	  op	  zondag	  een	  expositie.	  	  
	  
Meer	  Welzijn.	  
Gym	  /	  Yoga	  
	  op	  elke	  woensdag	  van	  13.00	  uur	  tot	  16.00	  uur	  	  
	  
Hoshuuske.	  
Op	  iedere	  derde	  zaterdag	  van	  de	  maand	  disco	  voor	  mensen	  	  
met	  een	  beperking	  van	  19.30	  -‐	  21.30	  uur	  met	  uitzondering	  	  
van	  de	  maanden	  juli	  en	  augustus	  .Ook	  vieren	  zij	  hun	  carnaval	  en	  kerstfeest	  in	  de	  Oase.	  
	  
6.3	  Bezetting	  Specifieke	  structurele	  gebruikers	  
DOP	  (	  Dorps	  Ontwikkel	  Plan	  ).	  
In	  2015	  is	  het	  DOP	  bestuurlijk	  opgericht	  en	  gestart	  met	  maandelijkse	  algemene	  
vergaderingen	  om	  te	  komen	  tot	  een	  dorpsontwikkelingsplan	  geïnitieerd	  	  
en	  gefinancierd	  door	  Gemeente	  Wijchen.	  Inmiddels	  zijn	  subgroepen	  gevormd	  welke	  
allen	  periodiek	  in	  Oase	  bijeenkomsten	  hebben.	  
	  
Liederentafel.	  
Door	  Oase	  geïnitieerd	  en	  1	  keer	  per	  maand	  zingen	  voor	  iedereen.	  
	  
De	  Hoogste	  Tijd.	  
Een	  organisatie	  welke	  maandelijks	  bijeenkomst	  houdt	  in	  Oase	  voor	  publiek	  Nederland	  
en	  België	  aangaande	  specifieke	  onderwerpen.	  
	  
Rikken.	  
Door	  Oase	  geïnitieerd	  elke	  eerste	  en	  derde	  vrijdag	  van	  de	  maand	  van	  19.30	  tot	  23.00	  uur	  
	  
Biljarten:	  	  
Door	  KBO	  geïnitieerd	  op	  elke	  donderdagmiddag.	  
	  
Spelmiddag.	  
Vriendengroep	  die	  wekelijks	  in	  de	  donkere	  maanden	  een	  spelmiddag	  heeft	  o.a.	  sjoelen	  
en	  kaarten	  
	  
6.4	  Bezetting	  door	  Incidentele	  gebruikers	  	  
Hobbyvereniging	  Meccano	  1	  keer	  p.j.	  gehele	  zaterdag	  een	  beurs	  voor	  de	  liefhebbers	  	  
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Vereniging	  van	  Eigenaren	  bewoners	  Wichenerhorst	  (ca	  6	  keer	  p.j.)	  	  
Vereniging	  van	  Eigenaren	  Dukenburg	  (	  1	  keer	  p.j.	  )	  
Vereniging	  van	  Huiseigenaren	  Graafseweg	  Alverna	  	  (	  2	  keer	  p.j.	  )	  	  
Het	  Sint	  Nicolaascomité	  organiseert	  jaarlijks	  een	  Sint	  Nicolaasfeest	  op	  een	  zondag	  in	  	  
december.	  	  
Belastingdienst	  Nijmegen/Arnhem	  
	  organiseert	  haar	  jaarlijks	  St.	  Nicolaasfeest,	  een	  middag	  per	  jaar.	  	  
Toneelvereniging	  Eendracht.	  Minimaal	  vier	  voorstellingen	  p.j.	  voorafgegaan	  door	  een	  	  
generale	  repetitie.	  
Basisschool	  Antonius.	  Jaarlijkse	  afscheidsmusical	  Groep	  8,	  één	  avond	  en	  generale	  
repetitie	  Jaarfeest	  van	  	  
vrijwilligers	  van	  de	  parochie	  H.	  Jozef	  uit	  Alverna	  Jaarfeest	  	  
vrijwilligers	  Oase.	  Jaarlijks	  door	  Oase	  georganiseerde	  	  
rommelmarkt.	  
Overleg	  doorkomst	  Vierdaagse	  in	  Alverna	  (	  1	  keer	  p.j.)	  	  
Wandelgroep	  OZO	  (	  2	  keer	  p.j.	  ).	  	  
Rommelmarkt	  Stoots	  (	  1	  keer	  p.j.	  ).	  
Nordic	  Wandelgroep	  op	  elke	  maandagavond	  start	  en	  finish	  Oase.	  
El	  Monte	  Jaarlijks	  optreden	  voor	  publiek.	  
de	  Neutekrakers	  Om	  de	  3	  a	  5	  jaar	  tweedaags	  optreden	  van	  voor	  publiek.	  
	  

	  

7.	  Relatie	  met	  DOP	  
In	  2016	  is	  in	  Alverna	  een	  Dorps	  Ontwikkeling	  Plan	  gemaakt	  (DOP).	  
Hiervoor	  was	  een	  ruime	  werkgroep	  in	  het	  even	  geroepen.	  Nadat	  zij	  het	  
voorwerk	  gedaan	  hadden	  hebben	  de	  inwoners	  zich	  uitgesproken	  over	  de	  
koers	  voor	  de	  toekomst.	  Hierbij	  kwamen	  verschillende	  thema’s	  aan	  de	  orde.	  
Om	  deze	  plannen	  ook	  werkelijkheid	  te	  laten	  worden	  zijn	  uitwerkgroepen	  
opgericht.	  
Elke	  groep	  heeft	  zijn	  eigen	  thema.	  De	  uitwerkgroepen	  van	  de	  DOP	  hebben	  
onderdak	  in	  De	  Oase	  gekregen.	  	  
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Een	  aantal	  specifieke	  uitwerkgroepen	  hebben	  ook	  relatie	  met	  de	  
activiteiten	  van	  De	  Oase.	  De	  uitwerkgroep	  voorzieningen	  heeft	  een	  
jeugddisco	  gestart	  en	  een	  filmavond	  georganiseerd.	  
Voorlichtingsavonden	  over	  verschillende	  onderwerpen	  zoals	  de	  bermen	  
langs	  de	  Graafseweg	  en	  ontwikkelingen	  op	  het	  gebied	  van	  duurzaamheid	  en	  
snel	  internet	  in	  	  het	  buitengebied	  zijn	  zo	  veel	  mogelijk	  gehouden	  in	  ons	  
dorpshuis.	  

8.	  Feestelijke	  heropening	  
De	  verbouw	  en	  de	  aanbouw	  van	  de	  nieuwe	  keuken	  zijn	  eind	  2017,	  op	  een	  
paar	  kleine	  aanpassingen	  na,	  afgerond.	  	  
In	  2018	  zal	  gestart	  worden	  met	  de	  ingebruikname	  van	  de	  volledig	  nieuwe	  
keuken.	  
Dat	  zal	  ook	  het	  moment	  zijn	  dat	  we	  op	  een	  feestelijke	  manier	  willen	  stil	  
staan	  bij	  uitbreiding	  van	  ons	  dorpshuis.	  Wij	  zullen	  hiertoe	  een	  feestelijke	  
heropening	  en	  een	  Open	  Dag	  organiseren	  voor	  alle	  inwoners	  van	  Alverna	  
en	  zij	  die	  meegewerkt	  hebben	  aan	  de	  totstandkoming	  van	  ons	  vernieuwde	  
dorpshuis	  en	  de	  nieuwe	  keuken.	  	  
	  
	  
Februari	  2018	  	  
De	  voorzitter	  van	  de	  stichting	  Dorpshuis	  De	  Oase	  te	  Alverna,	  
	  
John	  Peters	  
	  
	  


