Stichting Dorpshuis ‘t Schooltje

Beleidsdocument

“Bewonersinitiatieven vormen de basis
voor het dorpshuis”

1.
Inleiding
Een nieuw geactualiseerd beleidsplan. Op zich is de inhoud ten opzicht van het vorige niet veel veranderd,
maar nieuw is wel de tenaamstelling van de Stichting. Voorheen Stichting Dorpshuis “Onder de Pannen;
nu is dat via een statutenwijziging op 19 februari 2021 geworden Stichting Dorpshuis ’t Schooltje,
waarmee gekozen is voor een praktische oplossing omdat de naam ’t Schooltje al geruime tijd werd
gebezigd.
Op 21 juni 1978 werd de Stichting Dorpshuis “Onder de Pannen” (oude naam) officieel opgericht,
waarmee in het voormalig schoolgebouw het dorpshuis werd gevestigd. Op 14 april 2011 werd het nieuwe
dorpshuis officieel heropend en door de Wooncompagnie (de verhuurder) overgedragen aan het bestuur
van het dorpshuis (de huurder).
Let wel: dit is een verkorte versie van het beleid. Binnen de uitgebreide beleidsversie is opgenomen: de
privacyverklaring, het privacy-beleid, het protocol gebruik dorpshuis tijdens Covid-19 periode en, de
huisregels. Separaat kent het dorpshuis een huurovereenkomst voor intern en extern verhuur van
ruimten en een toekomstvisie. Deze toekomstvisie kan bestempeld worden als een koersdocument dat
richting geeft aan de keuzes die het bestuur in de komende jaren gaat maken bij de activiteiten, de
samenstelling van het bestuur, het eventueel installeren van een projectgroep voor het initiëren en
uitvoeren van activiteiten en invulling te geven aan de vraag ‘Wat voor dorpshuis willen we zijn?’
Het dorpshuis heeft een diversiteit aan activiteiten, is financieel gezond om tot een goede en
verantwoordde bedrijfsvoering te komen, maar let wel, het vermogen is zeker niet toereikend om
marktconforme huur te betalen aan de verhuurder. Misschien is een herijking of vernieuwing van het
beleid niet aan de orde en kan volstaan worden aan geringe aanpassingen aan de hand van
voortschrijdend inzicht.
2.
Visie / missie
De Stichting Dorpshuis ’t Schooltje heeft ten doel een dorpshuis te exploiteren ten behoeve van
sociaal/recreatief- en cultureel werk georganiseerd door de bewoners van Uitdam, en om hierin tevens
te faciliteren. Daarnaast biedt zij de mogelijkheid het dorpshuis te gebruiken voor feestjes, partijtjes,
enzovoorts, georganiseerd voor en/of door de bewoners. Tevens biedt zij (vergader) ruimte aan voor
organisaties en instellingen die werken in het belang, of in de directe omgeving, van Uitdam.
3.
Organisatie
Het dorpshuis is oorspronkelijk opgericht om de leefbaarheid en cohesie binnen het dorp te vergroten,
evenals er te zijn voor ontmoeting en voor activiteiten ten behoeve van de lokale omgeving: dat zijn de
kernwaarden!
De Stichting heeft geen winstoogmerk. Winst die wordt gemaakt door de organisatie van activiteiten en
verhuur gaat direct de kas in. Bestuursleden, adviseur en leden Dorpshuiscommissie opereren op basis
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van vrijwilligheid, zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat, behoudens een vergoeding voor
aantoonbaar gemaakte (reis) kosten
Jaarlijks worden alle beleidsdocumenten en de tarieven tegen het licht gehouden en indien nodig
geactualiseerd.
Het dorpshuis is aangesloten bij het platform Dorpswerk Noord-Holland.
4.
Bestuur
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtsvormen van kracht geworden. Dat houdt in dat
besturen van verenigingen en stichtingen op papier moeten zetten hoe zij de daarin vastgelegde regels
naleven. Bij een eerstvolgende statutenwijziging dienen de statuten aan voornoemde wet te worden.
aangepast. (zie het Handboek ter zake)
Het bestuur handelt te allen tijde in het belang van de Stichting. Dat houdt in dat bestuursleden handelen
als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de stichting) als extern (in relatie met
derden).
Het bestuur handelt transparant, integer, zorgvuldig en streeft naar open en heldere communicatie.
Bovendien neemt het bestuur geen besluiten die in strijd zijn met wet- en regelgeving, met interne
afspraken en regels. Het bestuur gaat respectvol met elkaar om.
Het bestuur staat telkens voor de uitdaging om het dorpshuis in stand te houden over de periode 2021 –
2031. Invloeden van buitenaf zijn niet altijd in te calculeren in een visie, omdat er in trajecten
onzekerheden voorkomen. Aan wat intern valt te overzien, kan concreet vorm worden gegeven.
Het bestuur bestaat al geruime tijd uit vijf personen en maakt gebruik van een adviseur. Verder
ondersteunt een Dorpshuiscommissie van drie leden het bestuur.
Het bestuur heeft een brand- en inboedelverzekering afgesloten en actualiseert deze elk jaar in overleg
met de Verzekeringsmaatschappij.
Indien een bestuurder het bestuur verlaat, ongeacht de reden, wordt tussen de aftredend en opvolgende
bestuurder een zogeheten overdrachtsverklaring opgesteld en ondertekend.
5.
Financieel
Het financiële deel valt uiteen in een aantal delen te weten:
inkomsten genereren door bronnen te verkennen en te benutten (o.a. verhuur aan derden, evt. subsidies,
fondsen);
het ramen en bewaken van inkomsten en uitgaven (begroten);
het registreren en verantwoorden van de financiën (administratie en verslaglegging; het financiële verslag
is geïntegreerd in het jaarverslag). Alvorens dit verslag in het jaarverslag wordt opgenomen wordt het
financiële overzicht eerst door het bestuur besproken en geaccordeerd.
De begroting wordt jaarlijks in de laatste bestuursvergadering van het jaar door de penningmeester aan
het bestuur gepresenteerd. Het bestuur neemt een besluit over de begroting voor het opvolgende jaar.
Het bestuur kan overwegen om halfjaarlijks een financiële rapportage over de liquiditeit van de
penningmeester te ontvangen (hierover een besluit nemen). Bij grote projecten (onderhoud o.i.d.) wordt
door de penningmeester een investeringsbegroting gemaakt en aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur
neemt daarover een besluit alvorens het project opgestart wordt.
Wat betreft het financiële beleid: het bestuur voert zowel een toekomstgericht als een actueel beleid.
Dat wil zeggen dat de gegenereerde inkomsten en de uitgaven zodanig moeten zijn dat altijd aan de
betalingsverplichtingen kan worden voldaan en dat er voldoende kapitaal is om te kunnen investeren,
maar ook om in onderhoud van het gebouw te kunnen voorzien.
Een substantieel bedrag van het vermogen wordt daarom als zijnde een egalisatiereserve in stand
gehouden; bestemd voor onderhoud en exploitatie van voorzieningen, buitenonderhoud, tuininvestering
en onderhoud aan technische installaties. Daarnaast kan uit dit zogenoemde egalisatiereserve gelden
worden vrijgemaakt voor overige bestemmingen (investeringen en juridische bijstand) ten gunste van het
dorpshuis.
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Met het maken van nieuw beleid of het opstarten van projecten / activiteiten houdt het bestuur te allen
tijde rekening met de financiële mogelijkheden van de Stichting. In een bestuursvergadering vindt
daaromtrent overleg plaats en dient het bestuur tot overeenstemming te komen.
5.1 Procuratie
Op 29 oktober 2012 is door het bestuur een interne procuratieregeling vastgesteld:
▪
de penningmeester heeft een vrijheid van handelen tot een bedrag van € 1.500;
▪
boven dit bedrag, maar tot een bedrag van € 2.500 is bovendien de handtekening van de voorzitter
nodig;
▪
boven dit bedrag is sowieso een bestuursbesluit voorafgaande aan de handeling nodig.
Normaliter zal in een bestuursvergadering altijd wel bijzondere (hoge) uitgaven ter sprake komen,
wat inhoudt dat er een bestuursbesluit ten grondslag ligt aan het bepaalde uitgavevolume.
De administratie is transparant, conform een kasstelsel en wordt zoveel mogelijk accuraat, actueel en
inzichtelijk gehouden. Dit geldt niet alleen voor de financiële- maar ook voor de schriftelijke administratie
(secretarieel).
Bij de afweging over de te maken keuzes voor de toekomst (investeringen) van het dorpshuis is ook het
leefbaarheidsperspectief van belang, maar misschien nog wel meer de behoefte / wens van de
dorpsbewoners. Regionale / gemeentelijke ontwikkelingen kunnen namelijk kansen bieden voor de lokale
situatie. De provincie én de gemeente zetten in op regionale en lokale ontwikkeling, zoals eerder
benoemd, via de omgevingsvisie, waar het ook gaat om een vitaal platteland, waarin de leefbaarheid /
leefomgeving en de maatschappelijke contacten centraal staan. Helaas is het al een langlopend proces
van individualisering dat laat zien dat mensen hun leven steeds meer naar eigen inzichten vorm geven,
losser van sociale verbanden. De keerzijde is de ervaring van minder gemeenschapszin, alhoewel dat in
Uitdam en omgeving nogal meevalt. Het bestuur zal meer initiatieven moeten nemen om de bewoners
meer zelfverantwoordelijkheid te laten nemen voor onder meer door vrijwilligerswerk, zorg voor de eigen
woon- en leefomgeving en betrokkenheid bij het dorpshuis. Versterking van de maatschappelijke functie
die het dorpshuis heeft, zal één van de aandachtspunten blijven, continu. De grootste kracht van ons
dorpshuis is de binding met de dorpsbewoners en het kleinschalig opereren (altijd al de kracht geweest,
al 40 jaar). Veel dorpsbewoners zijn betrokken en geven blijk van waardering. Neemt niet weg dat het een
moeilijke zaak is om meer vrijwilligers te krijgen, ondanks de toezeggingen dat er een beroep op een
aantal gedaan kan worden. Persoonlijke benadering komt daarbij om de hoek kijken.
6.
Publiciteit
Het bestuur heeft zich een tweetal doelen gesteld:
a. Bekendheid van het dorpshuis en haar activiteiten bij alle belanghebbende in de breedste zin te weten:
Gemeente, Wooncompagnie, fondsen, bewoners gemeente Waterland en omgeving.
Het uitgangspunt hierbij is bekendheid van het dorpshuis Uitdam vergroot het draagvlak en bevordert het
voortbestaan op de langere termijn.
b. Bekendmaking van de activiteiten bij de bewoners van Uitdam en omgeving.
Hierbij is het uitgangspunt dat wanneer iedere bewoner van Uitdam en omgeving op een voor haar of
hem passende manier geïnformeerd wordt over de activiteiten, zal de deelname aan de activiteiten en de
betrokkenheid optimaal zijn.
Met een vaste regelmaat worden bewoners van Uitdam en omgeving geïnformeerd door middel van een
Nieuwsbrief dan wel een korte e-mail. Hiervoor gebruikt de Stichting een eigen vast e-mailadres.
Verder brengt het bestuur jaarlijks een jaarverslag uit.
Alvorens tot verspreiding van informatie wordt overgegaan, wordt de tekst eerst binnen het bestuur
besproken. Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk gebruik te maken van een vast format (met
logo) om geen zaken te vergeten die van belang (kunnen) zijn.
Indien uit publiciteitsoverwegingen nodig en wanneer daar aanleiding toe is, wordt een persbericht naar
de media gestuurd, maar daar wordt nauwgezet mee omgegaan. Het is van belang dat de boodschap
eenduidig uitgedragen wordt, evenals de vormgeving. Dit geldt ook voor het jaarverslag, de flyers etc.
Vooralsnog wordt niet geïnvesteerd in het onderhouden van relaties met de media.
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Het bestuur heeft de functionaris PR verantwoordelijk gemaakt voor de verzorging van publiciteit.
Uiteraard blijft het gehele bestuur eindverantwoordelijk. Binnen het bestuur wordt per aangelegenheid
afgesproken wie de ‘woordvoerder’ is. In onverwachte zaken kan de voorzitter, secretaris of
penningmeester het woord voeren, afhankelijk van het onderwerp.
7.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur houdt minimaal zes bestuursvergaderingen verdeeld over het jaar. Van deze vergaderingen
worden door de secretaris notulen gemaakt en zo spoedig als mogelijk is worden deze aan het bestuur
toegezonden. De notulen hebben een vast grafisch format (Evenals dat voor de brieven en facturen geldt).
In de notulen worden besluiten en afspraken / actiepunten expliciet aangegeven. In elke volgende
bestuursvergadering worden notulen besproken, vastgesteld en door de voorzitter en secretaris
ondertekend. Actiepunten en afspraken worden doorgenomen en zonodig geactualiseerd.
8.
Activiteiten van de Stichting
Gelijk met de begroting voor het opvolgende jaar wordt ook een nieuw overzicht van de activiteiten van de
Stichting ter bespreking aan het bestuur voorgelegd. Het gaat hier om activiteiten die de Stichting zelf
organiseert c.q. op haar eigen programma heeft staan, eventueel aangevuld met activiteiten die anderen ten
goede van het dorpshuis organiseren.
9.
Bewaarplicht en archivering
Voor de wet dienen bescheiden 10 jaar bewaard te worden. De archivering vindt plaats in het dorpshuis,
in verscheidene ordners. Belangrijke stukken met een historische waarde, maar ook contracten, polissen,
statuten e.d. worden altijd bewaard, tenzij de datum van contracten en polissen gedateerd is en er nieuwe
stukken komen.
10.
Koers van het dorpshuis
Volstaan met de koers die nu gehandhaafd wordt. Het beleid behoeft geen verandering. Neemt niet weg
dat door voortschrijdend inzicht de koers bijgesteld moet / kan worden. Dorpsbewoners zijn tevreden
met het dorpshuis: het vergroot de leefbaarheid en het is er voor ontmoeting. Enige aanpassing indien
gewenst. Binnen de koers is meegenomen het aangesloten blijven bij het platform Dorpswerk NH, een
platform voor dorpshuizen en dorpsraden, evenals het jaarlijkse overleg met de Wooncompagnie. Verder
streeft het thans zittende bestuur naar duurzaamheid. Een dorpshuis in Uitdam en dit doorgeven aan de
volgende generatie(s). Het probleem met de huur, dat elke 10 jaar wordt gevormd door een onjuist te
interpreteren huurovereenkomst door Wooncompagnie. Gestreefd wordt naar een definitieve oplossing.
11.
Samenvattend
Het bestuur voert een beleid dat gericht is op de dorpsgemeenschap, de leefbaarheid en saamhorigheid
/ cohesie.
Het dorpshuis heeft kwaliteit, biedt kwaliteit en heeft een belangrijke functie voor en in het dorp.
In deze versie van het beleid komt niet of nauwelijks geen samenwerking ter sprake met derden zoals: de
gemeente dan wel andere dorpshuizen of de dorpsraad. Veelal zijn dat ad hoc trajecten. Neemt niet weg
dat het bestuur respectvol omgaat met relaties van de stichting.
Het bestuur blijft jaarlijks een zo’n compleet mogelijk jaarverslag publiceren.
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