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1.	  Inleiding	   
In	  2017	  wordt	  voor	  het	  eerst	  een	  jaarplan	  geschreven	  worden.	  We	  hebben	  
hier	  nog	  geen	  ervaring	  mee.	  Afspraak	  is	  dat	  het	  in	  het	  eerste	  jaar	  zo	  
compact	  mogelijk	  zal	  geschieden.	  Het	  jaarplan	  zal	  met	  name	  dienen	  om	  ons	  
bij	  de	  les	  te	  houden,	  om	  te	  zorgen	  dat	  de	  zaken	  die	  wij	  in	  ons	  hoofd	  hebben	  
ook	  daadwerkelijk	  uitgevoerd	  gaan	  worden.	   
We	  willen	  het	  eerste	  jaar	  de	  focus	  ook	  redelijk	  kort	  houden.	  We	  proberen	  
hiermee	  te	  voorkomen	  dat	  er	  een	  lange	  termijn	  visie	  geschreven	  wordt	  die	  
verzandt	  in	  vergezichten	  die	  maar	  moeilijk	  dichterbij	  komen.	   

2.	  Visie	  	  
Doel	  van	  de	  Stichting	  volgens	  de	  statuten	  is:	  
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.	  	  
Inkomsten	  worden	  verkregen	  uit	  verhuur	  van	  zaalruimte	  en	  exploitatie	  van	  
de	  bar.	  Van	  de	  gemeente	  Wijchen	  wordt	  een	  klein	  bedrag	  aan	  subsidie	  
ontvangen.	  Het	  geheel	  aan	  opbrengsten	  wordt	  volledig	  aangewend	  om	  de	  
doelstellingen	  van	  de	  Stichting	  Dorpshuis	  Alverna	  te	  realiseren. 

3.	  Missie	  	  
Onze	  missie	  zal	  de	  komende	  jaren	  zijn	  dat	  het	  dorpshuis	  ook	  het	  echte	  
dorpshart	  gaat	  worden.	  Een	  plek	  van	  ontmoeten,	  recreeeren,	  en	  samenhang	  
creeeren.	  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.	  Ambities	  	  

4.1	  Wijziging	  statuten	  	  
Doordat	  het	  bestuur	  grondig	  is	  gewijzigd	  en	  ook	  de	  doelstelling	  enigszins	  is	  
aangepast	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  de	  statuten	  aan	  te	  passen.	  De	  voorzitter	  
zal	  hiertoe	  een	  voorstel	  doen.	  Daarin	  zal	  het	  Hart	  van	  Alverna,	  dat	  een	  
periode	  door	  De	  Oase	  is	  ge-‐exploiteerd,	  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.	   

4.2	  Aanbouw	  keuken	  	  
Na	  de	  verbouwing	  van	  de	  zaal	  en	  het	  toneel	  zal	  de	  keuken	  aangepast	  
worden.	  In	  2017	  zal	  de	  hoofdaandacht	  van	  het	  bestuur	  naar	  deze	  activiteit	  
uitgaan.	  In	  januari/februari	  zullen	  offertes	  uitgevraagd	  worden	  van	  de	  
inventaris	  van	  de	  keuken.	  Ook	  zal	  in	  samenwerking	  met	  gemeente	  de	  
vergunningverlening	  voor	  de	  aanbouw	  stevig	  ter	  hand	  genomen	  worden.	  
De	  wens	  van	  het	  bestuur	  is	  om	  rond	  de	  zomervakantie	  2017	  klaar	  te	  zijn	  
met	  de	  aanbouw	  zodat	  direct	  na	  de	  vakantie	  met	  de	  nieuwe	  activiteiten	  
kunnen	  starten	  en	  de	  keuken	  haar	  dienst	  kan	  gaan	  bewijzen	   

4.3	  Nieuwe	  activiteiten	  	  
Dorpshuis	  De	  Oase	  kent	  een	  aantal	  vaste	  gebruikers.	  Deze	  zijn	  
vertegenwoordigd	  in	  de	  Raad	  van	  Aangeslotenen.	  Deze	  vaste	  gebrukkers	  



huren	  de	  ruimten	  van	  de	  Stichting.	  De	  Stichting	  verleent	  hierbij	  de	  nodige	  
faciliteiten.	  Ook	  organsieert	  De	  Oase	  zelf	  activiteiten.	  (liederentafel,	  sjoelen,	  
rikken	  etc).	  Wij	  willen	  de	  vaste	  gebruikers	  op	  een	  goede	  wijze	  faciliteren	  
zodat	  zij	  zich	  voor	  langere	  tijd	  aan	  ons	  binden.	  Maar	  we	  beseffen	  ook	  dat	  er	  
nieuwe	  activiteiten	  gestart	  moeten	  worden	  om	  onze	  missie	  nog	  meer	  
inhoud	  te	  geven.	  Daar	  gaan	  we	  in	  2017	  meer	  op	  inzetten.	  Een	  aantal	  
activiteiten	  zijn	  al	  in	  beeld:	   

4.3.1	  Samen	  Eten	  	  
Er	  zullen	  verschillende	  nieuwe	  activiteiten	  opgestart	  worden.	  
Op	  de	  eerste	  plaats	  zal	  het	  Samen	  Eten	  /Samen	  Koken	  inhoud	  gegeven	  
gaan	  worden.	  Samen	  met	  de	  Zonnebloem	  en	  de	  KBO	  zijn	  hiervoor	  de	  
verkennende	  gesprekken	  al	  gestart.	  De	  periode	  voor	  de	  zomervakantie	  zal	  
gebruikt	  worden	  om	  te	  orienteren	  op	  het	  hoe	  en	  wat,	  de	  inventaris	  van	  de	  
keuken	  en	  recruteren	  van	  vrijwilligers.	  Na	  de	  zomervakantie	  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	   

4.3.2	  Jeugddisco	  	  
Vanuit	  de	  DOP	  is	  de	  wens	  kenbaar	  gemaakt	  dat	  er	  voor	  de	  jongere	  jeugd	  
meer	  activiteiten	  ontwikkeld	  moetsen	  worden.	  De	  Oase	  diende	  daarbij	  een	  
locatierol	  te	  vervullen.	  Zij	  kan	  onderdak	  verlenen	  en	  faciliteiten	  ter	  
beschikking	  stellen.	  Een	  eerste	  activiteit	  is	  het	  weer	  organiseren	  van	  een	  
jeugddisco.	  De	  eerste	  gesprekken	  lopen	  al	  en	  de	  verwachting	  is	  dat	  de	  
eerste	  disco	  in	  het	  eerste	  kwartaal	  2017	  kan	  plaats	  vinden.	   

4.3.3	  Andere	  jeugdactiviteiten	  	  
In	  het	  Dorpsontwiukkelingsplan	  zij	  verschillende	  suggesties	  gedaan.	  Hierbij	  
willen	  wij	  aanhaken.	  Suggesties	  als	  een	  filmavond	  zullen	  redelijk	  vlot	  te	  
organiseren	  zijn.	  Een	  workshop	  fietsen	  maken	  zal	  wat	  meer	  
organisatievermogen	  van	  ons	  vergen.	   

4.3.4.	  Dagbesteding	  	  
In	  2016	  zijn	  de	  eerste	  gesprekken	  gevoerd	  met	  Meervoormekaar.	  Hun	  
filosofie	  en	  die	  van	  de	  gemeente	  is	  dat	  dagbestedimg	  meer	  extramuraal	  
moet	  plaats	  vinden.	  Dorpshuizen	  en	  wijkgebouwem	  kunnen	  daarbij	  een	  
grote	  rol	  spelen.	   
Met	  de	  dagbestedingsorganisatie	  Bij	  Ons	  zijn	  toen	  gesprekken	  gevoerd.	  En	  
ondanks	  het	  feit	  dat	  beide	  partijen	  enthousiast	  waren	  over	  delocatie	  en	  de	  
mogelijkheden	  durfde	  Bij	  Ons	  het	  organisatorisch	  nog	  niet	  aan	  om	  een	  
tweede	  locatie	  te	  openen.	  Zij	  geven	  aan	  een	  startende	  organisatie	  te	  zijn	  die	  



met	  de	  nodige	  rust	  wil	  groeien.	  Zij	  wil	  eerst	  zorgen	  dat	  hun	  organisatie	  goed	  
staat	  en	  zal	  dan	  vervolgens	  pas	  verder	  kijken.	   
Bestuur	  wil	  verder	  gaan	  op	  de	  ingeslagen	  weg	  en	  zal	  met	  Luciver	  en	  
anderen	  nadere	  gesprekken	  gaan	  voeren.	   

4.3.5	  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.	   

4.4	  Digitalisering	  	  
Ook	  zullen	  wij	  het	  digitale	  gedeelte	  van	  ons	  bestuur	  verder	  inhoud	  en	  
vorm	  geven.	  De	  kabelkrant	  met	  daarop	  de	  berichten	  over	  de	  activiteiten	  zal	  
voortgezet	  worden.	  
De	  dropbox	  met	  alle	  bestuurlijke	  en	  relevante	  stukken	  krijgt	  nog	  
nadrukkelijker	  een	  plek	  binnen	  ons	  bestuur.	  Er	  zal	  een	  eerste	  aanzet	  
gegeven	  worden	  tot	  papierloos	  vergaderen	   

5.	  Financien	  	  
De	  stichting	  is	  een	  financieel	  gezonde	  stichting.	  Zij	  heeft	  voldoende	  
financiele	  buffer	  en	  het	  bestuur	  heeft	  zich	  als	  doel	  gesteld	  deze	  buffer	  ook	  te	  
handhaven	  om	  mogelijke	  tegenvallers	  op	  te	  vangen	  en	  noodzakelijke	  
investeringen	  te	  kunnen	  doen.	  Ook	  zal	  de	  bouw	  van	  de	  keuken	  weinig	  tot	  
geen	  invloed	  mogen	  hebben	  op	  financiele	  slagkracht.	  Het	  bestuur	  gaat	  er	  
van	  uit	  dat	  nieuwe	  activiteiten	  nieuwe	  inkomsten	  zullen	  genereren.	  Omdat	  
de	  nieuwe	  activiteiten	  met	  name	  sociale	  activiteiten	  voor	  het	  dorp	  Alverna	  
zijn	  zullen	  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.	  
In	  2017	  zullen	  de	  huurprijzen	  niet	  stijgen.	  Er	  zal	  wel	  op	  bepaalde	  
consumpties	  een	  kleine	  prijsverhoging	  doorgevoerd	  worden.	   

6.	  Relatie	  met	  DOP	  	  
In	  2016	  is	  in	  Alverna	  een	  Dorps	  Ontwikkelings	  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	  theam’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.	  



Een	  aantal	  specifieke	  uitwerkgroepen	  hebben	  ook	  relatie	  met	  de	  
activiteiten	  van	  De	  Oase.	  De	  uitwerkgroep	  voorzieningen	  zal	  een	  jeugddisco	  
gaan	  starten.	  Hiertoe	  zullen	  een	  aantal	  bestuursleden	  bij	  de	  vergaderingen	  
van	  deze	  groep	  aanwezig	  zijn.	  Ook	  zal	  de	  beheerder	  intensief	  bij	  de	  
ontwikkelingen	  worden	  betrokken.	   

7.	  Feestelijke	  heropening	  	  
De	  verbouw	  en	  de	  aanbouw	  van	  de	  nieuwe	  keuken	  verlopen	  voorspoedig.	  
Wij	  hopen	  na	  de	  vakantie	  te	  kunnen	  starten	  met	  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	  willen	  hiertoe	  een	  dag	  van	  
feestelijkheden	  organiseren.	  Dit	  zal	  in	  de	  2e	  helft	  van	  2017	  plaats	  vinden.	   
	  
	  
Februari	  2017	  	  
Piet	  de	  Bruijn	   
	  


