
Doarpshûs nieuws 

De jaarwisseling is veelal een moment om even stil te staan bij het afgelopen jaar en vooruit te kijken 

naar wat gaat komen.  

Voor het Doarpshûs was 2016 een jaar van veranderingen. Meer zelfredzaamheid door de gebruikers 

(lees: verenigingen), een kentering in de vrijwilligersafname doordat veel dorpsgenoten aangaven 

beschikbaar te zijn voor specifieke taken, het bestuur dat na een aantal moeizame jaren in elk geval 

weer voltallig is (6 personen), een financieel ‘poerbêst jier’ vooral door de Slachte op 4 juni, maar 

helaas ook een beduidende afname van de ‘bar openingstijden’ en wij signaleren een doorgaande 

daling van bezoekers (=omzet) bij dorpsevenementen die voor het Doarpshûs op langere termijn 

voor de inkomsten zorgen. Dit laatste is trouwens niet alleen iets van 2016, dit speelt al langer en is 

helaas een trend die in veel dorpen rondom Raerd ook nadrukkelijk speelt.  

Hoewel dus niet alles positief is, zijn wij al bestuur zeker niet ontevreden over waar wij (inwoners, 

verenigingen, vrijwilligers en bestuur) nu staan. Voor 2017 wil het bestuur de vrijwilligersorganisatie 

verder verbeteren. Elk bestuurslid heeft een aandachtsgebied waarop hij/zij zich zal richten en als 

aanspreekpunt fungeert, zowel voor Doarpshûs als kantine. Onderstaande taakverdeling is 

afgesproken: 

 

Naam Bestuursfunctie Aandachtsgebied 

Ynso van der Meer Voorzitter Tuincommissie 

Jelle van der Velde Secretaris Installatie technische zaken 

Tom Hospes Penningmeester Verenigingen 

Margreet Fox Algemeen lid Agendabeheer en horeca vrijwilligers 

Fokko Kooistra Algemeen lid Bouw technische zaken/onderhoud 

Durk Jan Zantema Algemeen lid Schoonmaak en interieur 

  

Daarnaast zijn wij druk bezig om het meerjarig onderhoud in kaart te brengen en te kijken wat dit 

gaat kosten. Hiermee willen wij tijdig inzicht hebben in de financiële mogelijkheden op lange termijn. 

Tijdens de jaarvergadering zullen wij ruimschoots aandacht besteden aan dit punt. Op zichzelf is het 

heel positief dat wij ruimte hebben om over dit soort zaken te praten. Het bestuur kan weer 

besturen en hoeft zich minder druk te maken over de dagelijkse beslommeringen, dankzij de inzet 

van vele vrijwilligers. En dat is precies zoals door de adviescommissie begin 2016 is vastgesteld als de 

gewenste situatie. 

Tot slot nog een positief punt voor 2017. De vrijwilligersavond staat weer op de agenda. Wij 

verzoeken iedereen om hiervoor de avond van 18 maart vrij te houden. Nadere informatie over deze 

avond volgt.  

Wij wensen iedereen een voorspoedig en gezond 2017. 

Bestuur Stichting Doarpshûs Raerd 

 

 

 


