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1. Inleiding 

In juli 2016 wordt de MFA Heukelum opgeleverd. Het gebouw staat dan, maar wat is het 

beleid voor de komende drie jaar om de doelstelling(en) van de MFA te realiseren. Let 

wel dit plan gaat over Stichting Heukelum Aktief, die verantwoordelijk is voor de 

exploitatie van de MFA en niet over de Stichting MFA Heukelum, die gaat over de 

eigenaarslasten en gebruikerslasten. Stichting Heukelum Aktief zal de MFA onder de 

naam DORPSHUIS DE KRAKELING in de markt zetten. 

Dit plan heeft tot doel inzicht te geven op tal van uitvoeringsvraagstukken en het te 

voeren beleid. Dus niet alleen een theoretisch stuk, maar ook praktische oplossingen en 

nader uit te voeren specifieke deelprojecten. Waarbij ook timing voor de realisatie van 

een goed draaiend Dorpshuis De Krakeling van essentieel belang is.  

 

 

2. SWOT 

Op 2 november is er een SWOT analyse gedaan op het Dorpshuis De Kakeling, gereed in 

juli 2016. Hieraan hebben meegewerkt: de besturen van DAVA en Stichting Jeugd- en 

Volwassenenwerk, bestuur Empty Purse, en de huurders BSO, het Mannenkoor en 

muziekvereniging D.E. De bijeenkomst werd geleid door Heukelum Actief. 

 

Swot analyse 

 

Sterkte Zwakte 

1. Mooi nieuw, ruim gebouw met 

grote zaal (11) 

2. Gezamenlijke doelstelling tot het 

realiseren van een 

maatschappelijk en cultureel 

gebouw (6) 

3. Interne communicatie wordt beter 

afgestemd: centrale agenda (4) 

4. Breder en intensiever gebruik van 

het Dorpshuis De Krakeling(4) 

5. Veel vrijwilligers zijn bereid om 

zich in te zetten voor activiteiten 

in het Dorpshuis De Krakeling 

(3) 

6. Dorpshuis De Krakeling heeft 

een centrale plek in de kern en 

goede parkeervoorzieningen (3) 

1. Onzekerheid over het realiseren van 

de exploitatie en de mate van 

bezetting van het Dorpshuis De 

Krakeling (11) 

2. Nog te veel heilige huisjes. Eigen 

huidige organisatie staat nog 

voorop, wat toekomstgericht 

gezamenlijk te ontwikkelen beleid 

belemmert. (5) 

3. Het realiseren van lagere 

huisvestingskosten (3) 

4. Voor niet ingewijden een 

onduidelijke organisatie structuur. 

Juli 2016 is deze duidelijkheid er 

wel? (2) 

5. Pomerans beperkt gebruik gebouw/ 

status aparte (2) 
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7. Heukelum Actief geeft 

toegevoegde waarde aan invullig 

van activiteiten Dorpshuis De 

Krakeling(2) 

8. Eén bestuur met één gezicht (1) 

9. Loyaliteit ten opzichte van elkaar 

(1) 

10. Toegankelijkheid van het gebouw 

(1) 

 

6. Externe communicatie moet 

verbeterd worden (2) 

7. Onzekerheid bij interne afdelingen 

(bijv.Empty Purse) over 

budgetten/inkomsten/uitgaven (1) 

8. Nog geen actie ondernomen t.a.v 

fondsenwerving, waardoor te kort 

aan geld dreigt (1) 

9. Te kort op de begroting voor 

inrichting van het Dorpshuis De 

Krakeling(1) 

10. Huidige negatieve imago van het 

huidige dorpshuis ( te hoge 

drempel) (1) 

11. Gebrek aan nieuwe vrijwillige 

coördinatoren voor evenementen 

(1) 

12. Te weinig kleine, verschillende 

ruimten binnen het Dorpshuis De 

Krakeling (1) 

 

 

 

Kans Bedreiging 

1. Mogelijkheid tot meer en nieuwe 

activiteiten (6) 

2. Het Dorpshuis De Krakeling kan 

dienen als ‘huiskamer’(4) 

3. Aantrekkelijk voor nieuwe 

huurders ( profit en non-profit) 

(3) 

4. Samenwerken met Zorg en 

Welzijn (3) 

5. Mogelijkheid een nieuw imago 

op te bouwen (3) 

6. Het nieuwe ‘oud’ biedt meer 

mogelijkheden tot bezoeken aan 

het Dorpshuis De Krakeling(2) 

7. Jongeren meer betrekken bij de 

het Dorpshuis De Krakeling(1) 

8. Leyenburg dichtbij, 

uitwijkmogelijkheid voor 

senioren (1) 

9. Centralisatie van activiteiten 

geeft meer bekendheid en leidt 

1. Het Dorpshuis De Krakeling is 

feitelijk al te klein qua oppervlak. 

(budget gedreven), waardoor te 

hoge bezettingsgraad op de 

verschillende ruimte kunnen 

ontstaan. (4) 

2. Weinig betrokkenheid stadsgenoten 

(3) 

3. Concurrentie van horeca, Hervormd 

Centrum en sportkantines (3) 

4. Mensen gaan steeds minder de deur 

uit ( digitale wereld) (3) 

5. Het is nog onbekend wat in de 

toekomst de onderhoudskosten 

zullen zijn (2) 

6. Steeds ouder wordende 

vrijwilligers/ vrijwilligers zijn geen 

constante factor (2) 

7. Toekomstige wet- en regelgeving ( 

met name ten aanzien van 

duurzaamheid) (1) 

8. Terugtrekkende overheid (1) 
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tot kortere organisatorische lijnen 

(1) 

10. Het Dorpshuis De Krakeling is 

voor alle Heukelummers (1) 

11. Meer connecties leggen met de ( 

nieuwe) verenigingen in 

Heukelum (1) 

12. Krachtenbundeling genereert 

nieuwe ideeën (1) 

 

9. Herindeling gemeenten (1) 

 

 

 

3. Visie, Missie, Strategie 

Om duidelijkheid te verschaffen op de vraag “waarom dit Dorpshuis De Krakeling? “, 

zijn visie, missie en strategie de ingredienten om dit aan te geven. 

 

Visie 

Het Dorpshuis De Krakeling is een gemeenschapshuis dat primair gericht is op de 

plaatselijke samenleving van de kern Heukelum en dat inwoners van die kern een 

ontmoetingsplek en ruimte wil bieden voor het uitoefenen van diverse sportieve-, 

maatschappelijke-, sociaal-, welzijns- en culturele activiteiten zonder winstoogmerk. 

 

Missie 

Het al dan niet tegen betaling bieden van huisvesting aan verenigingen, instellingen en 

andere gebruikers die activiteiten ontplooien op het gebied van onder meer ontmoeting, 

ontspanning, opvang, welzijn, zorg, educatie en sport. Daarnaast onderneemt het 

Dorpshuis De Krakeling ook zelf initiatieven om te komen tot een volwaardige bezetting 

van de ter beschikking staande ruimten. 

 

Strategie  

Het nieuwe Dorpshuis De Krakeling kent geen hokjes geest (meer). Er is één bestuur, dat 

als taak heeft de doelstelling van het Dorpshuis De Krakeling te realiseren. Hiertoe wordt 

een nieuwe stichting opgericht onder de naam Heukelum Aktief. Er bestaan dus geen 

DAVA en Stichting Jeugd- en Volwassenenwerk meer, die ieder een aparte plek en status 

in het Dorpshuis De Krakeling claimen. De nieuwe stichting Heukelum Aktief is dus één 

organisatie met één bestuur bestaande uit 7 personen. 

Binnen het Dorpshuis de Krakeling is dus geen onderscheid meer naar bloedgroepen en 

krijgt daarom fysiek één uniforme uitstraling.  

Doelstelling van de Stichting Heukelum Aktief is een sluitende exploitatie te realiseren. 

Dat was met de huidige bezetting in het oude dorpshuis (DAVA) niet mogelijk. Een 
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voorwaarde voor een sluitende exploitatie is bundeling van de alle horeca-activiteiten, 

waardoor financiële versnippering wordt voorkomen en efficiëncy wordt bevorderd. 

Daarnaast zullen nieuwe activiteiten ontplooid moeten worden, waarbij alle bestuursleden 

en een parttime aan te trekken beheerder tot taak hebben, via hun netwerken, het 

Dorphuis De Krakeling te promoten. Als voorbeeld kan het bestuur periodiek lobbywerk 

verrichten bij bestaande en nieuw op te zetten verenigingen, om hun individuele of 

gezamenlijke activiteiten gecoördineerd onder te brengen bij het Dorpshuis De 

Krakeling. Om meer organisaties en doelgroepen uit de profit en non-profit wereld 

binnen de het Dorpshuis De Krakeling te krijgen, behoort een variabele tariefstelling tot 

een van de instrumenten. Bij huurders kan men denken aan (para)mediche bedrijven, bij 

activiteiten kan men denken aan repaircafe, inloop voor jongeren, familiebijeenkomsten, 

kookstudio, etc. Zie voor nadere aanpak hiervan hoofdstuk 7. 

Ook zal er een communicatieplan moeten komen, dat enerzijds een 

marketingcommunicatie plan bevat gericht op de ‘verkoop’ van de het Dorpshuis De 

Krakeling, en anderzijds een campagne ter verbetering van de naamsbekendheid en het 

imago. Ook zal dit plan een voorstel moeten bevatten voor de aanpak van de interne 

communicatie. 

Het bestuur zal zich ook moeten inzetten om een vaste groep ( coördinerende) (jongere) 

vrijwilligers te engageren, die het mogelijk moeten maken om het Dorphuis De Krakeling 

dagelijks (m.u.v. de zondag) van 10.00 uur tot 17.00 uur open te houden om een 

huiskamerfunctie te realiseren, en zorg te dragen voor ontvangst en begeleiding van de 

huurders. 

 

Welzijn 

De gemeente gaat uit van een samenredzame samenleving. Dat betekent focus op eigen 

kracht van de samenleving: de burgers, hun sociale netwerk, de buurt en vrijwillige inzet. 

Een voorbeeld hiervan binnen Heukeum is het Buurthulp initiatief van Heukelum Actief. 

Maar ook het Dorpshuis De Krakeling speelt een belangrijke rol als basisvoorziening in 

de decentralisatie van WMO en Jeugdzorg. Zowel voor het Sociaal Team Lingewaal als 

Buurthulp Heukelum is het Dorpshuis De Krakeling de centrale plek van waaruit diensten 

worden aangeboden (spreekuren). Het 6 dagen in de week open stellen van het Dorpshuis 

De Krakeling van 10.00 uur tot 17.00 uur om een centrake ontmoetingsplek te zijn jong 

en oud draagt bij aan de ontwikkeling van het sociaal netwerk van de inwoners van 

Heukelum. Andere welzijn- en zorg activiteiten welke o.a. ondergebracht kunnen worden 

in het Dorpshuis De Krakeling, zijn: consultatiebureau, bibliotheek, yoga cursussen, 

bibliotheek, steunpunt Kleurrijk Wonen, Steunpunt huurdersbelang, steunpunt voor 

seniorenplatform, cursuslocatie, etc.. 
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4. De organisatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit beleidsplan richt zich op de actviteiten van de Stichting Heukelum Aktief. En laat de 

taken en bevoegdheden van Stichting MFA Heukelum ( m.u.v. de exploitatie) buiten 

beschouwing, evenals de afspraken met De Pomerans en de BSO.  

Het bestuur van de Stichting Heukelum Aktief is primair verantwoordelijk voor het 

realiseren van eeen budget neutrale exploitatie van het Dorpshuis De Krakeling. Dus er is 

geen winstoogmerk. 

 

De nieuwe stichting Heukelum Aktief is dus één organisatie met één bestuur bestaande 

uit  7 personen, te weten: 4 personen uit Heukelum Actief, 1 persoon uit uit Stichting 

Jeugd- en Volwassenenwerk, 1 persoon uit  Emty Purse en 1 personen uit stichting 

DAVA.  

Voor de dagelijkse uitvoering wordt het bestuur ondersteund door een part-time 

beheerder, samen met een pool van vrijwilligers. De beheerder zorgt onder meer voor 

centrale inkoop, afstemming met zaalhuurders/gebruikers, offertes maken, planning 

maken en bijhouden van verhuur zalen en het aansturen van de vrijwilligers. Daarnaast 

heeft hij/zij een spilfunctie tussen de inwoners van Heukelum en de professionele markt. 

Een delegatie van het bestuur en de beheerder hebben maandelijks overleg, en in 

specifieke gevallen op ad-hoc basis, over financiële, personele en logistieke zaken. 

Ook draagt het bestuur zorg voor het verkrijgen van subsidies en het verwerven van 

fondsen om aanpassingen, vernieuwingen of verbeteringen van het Dorpshuis De 

Krakeling in de toekomst te kunnen realiseren.  

 

 

Stichting MFA Heukelum 

Stichting Heukelum Aktief Pomerans 

Overige 

gebruikers  
BSO 
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5. Exploitatie 

 

De exploitatie begroting is opgesteld in twee afzonderlijke begrotingen voor de Stichting 

MFA Heukelum en voor de Stichting Heukeum Aktief. Per exploitatiebegroting zal 

hierop nader worden ingegaan. 

 

a. Stichting MFA Heukelum 

 

Binnen deze stichting vinden geen eigen activiteiten plaats. Zij heeft slechts de MFA als 

gebouw in haar beheer. De stichting verhuurt het gebouw op dit moment aan 2 vaste 

huurders. Dit zijn de Stichting Heukelum Aktief en biljartvereniging de Pomerans. De 

kosten van de stiching MFA Heukelum bestaan uit de eigenaarslasten en een aantal 

gebruikerslasten van het gebouw. 

 

De eigenaarslasten omvatten de kapitaalslasten, de kosten (reservering) voor groot 

onderhoud, verzekeringen en de OZB voor wat betreft het eigenaarsgedeelte. De 

kapitaalslasten zijn nihil omdat de gemeente Lingewaal de eerste investering heeft 

gedaan en verder geen kosten of huur aan de stichting doorbelast. De overige kosten zijn 

begroot op basis van kengetallen ontleend aan het Projectplan MFA Heukelum van 12 

maart 2015 en zijn verder gebaseerd op de door de diverse huurders te gebruiken 

vierkante meters. 

 

De gebruikerslasten omvatten schoonmaak, energie, klein dagelijks onderhoud, OZB 

voor wat betreft het gebruikersgedeelte en kosten van beheer en beveiliging. De 

schoonmaakkosten zijn op nihil gesteld omdat de huurders dit zelf verzorgen. Voor 

biljartvereniging Pomerans zijn geen gebruikerslasten opgenomen omdat deze tot nu toe 

geheel door de Pomerans worden geregeld. Te overwegen valt om dit overigens wel via 

de stichting te organiseren, zodat wellicht kostenvoordelen kunnen worden gerealiseerd 

(gezamenlijke energie-inkoop, etc). De opgenomen kosten zijn begroot op basis van 

kengetallen ontleend aan het Projectplan MFA Heukelum van 12 maart 2015 en zijn 

verder gebaseerd op de door de diverse huurders te gebruiken vierkante meters. 
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Schematisch kan eea als volgt worden weergegeven: 

 Stichting MFA Heukelum 

   
Stichting 

Heukelum Aktief Pomerans Totaal 

 Aantal m2 666 274 940 

 Kosten per m2   

Eigenaarslasten     

Kapitaallasten 0 0 0 0 

Groot onderhoud 5 3.330 1.370 4.700 

Verzekeringen 2 1.332 548 1.880 

OZB Eigenaar/heffingen 3 1.998 822 2.820 

Totaal eigenaarslasten 10 6.660 2.740 9.400 

     

Gebruikerslasten     

Schoonmaak 0 0 0 0 

Energie 10 6.660 0 6.660 

Klein dagelijks onderhoud (incl. 
Onderhoudscontracten) 2 1.332 0 1.332 

OZB Gebruiker/heffingen 3 1.998 0 1.998 

Beheer en beveiliging 2 1.332 0 1.332 

Totaal gebruikerslasten 17 11.322 0 11.322 

     

Totaal Eigenaars- en gebruikerslasten 27 17.982 2.740 20.722 

 

De opbrengsten van de stichting MFA Heukelum bestaan uit een vergoeding voor de 

eigenaars- en gebruikerslasten door Stichting Heukelum Aktief en een vergoeding van de 

eigenaarslasten door Biljartvereniging de Pomerans. 

Een summier exploitatie overzicht kan als volgt worden weergegeven: 

Huuropbrengsten:   

Stichting Heukelum Aktief  17.982 

Pomerans  2.740 

   

Totaal huuropbrengst   20.722 

   

Eigenaarslasten  -9.400 

Gebruikerslasten  -11.322 

   

Exploitatiesaldo   0 
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Het exploitatie saldo bestaat uit de huuropbrengsten verminderd met de eigenaarslasten 

van het gebouw alsmede de gebruikerslasten die ten laste van de stichting komen.  

 

b. Stichting Heukelum Aktief 

 

Dit is de stichting waar binnen de feitelijke exploitatie van de MFA plaats vindt. Zoals uit 

de vorige paragraaf kan worden gelezen huurt zij een groot deel van het gebouw van de 

stichting MFA Heukelum en betaalt daarvoor de eigenaars- en gebruikerslasten die door 

de stichting worden voldaan. Stichting Heukelum Aktief verhuurt op haar beurt de 

accommodatie aan de BSO/Peuterspeelzaal (de Hummeltjeshoeve), het Mannenkoor, 

Muziekvereniging Door Eensgezindheid, een aantal kleinere huurders en incidentele 

gebruikers. Onderstaand volgt allereerst een kort overzicht van de exploitatie begroting. 

Daarna worden de belangrijkste posten individueel toegelicht. 
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Opbrengsten    

Huur:    

BSO en Peuterspeelzaal  11.909  

Muziek  2.350  

Mannenkoor  1.250  

Overige huurders  2.400  

Incidenteel gebruik  1.000  

   18.909 

Bar- en horeca opbrengsten:    

Totaal inkomsten  28.000  

Inkoop  9.333  

   18.667 

Overige opbrengsten    

Krakelingenloop, per saldo   1.500 

WMO subsidie minus WMO-gerelateerde kosten  2.500 

Jaren '80-avond, netto-opbrengst   1.350 

EK/WK/OS-café, netto-opbrengst   2.650 

    

Totaal inkomsten     45.576 

    

Kosten    

Personeelskosten:    

Salaris incl. Werkgeverslasten beheerder  16.500  

Overige personeelskosten  500  

Huisvestingskosten:    

Vergoeding aan Stichting MFA Heukelum  17.982  

Schoonmaakkosten  3.000  

Administratie- en advieskosten  1.000  

Kantoorkosten  3.000  

Algemene kosten  250  

Activiteitskosten    

o.a. Sinterklaas, bejaarden, halloween  2.000  

Afschrijving inventaris  1.250  

    

Totaal kosten     45.482 

    

Exploitatie saldo     94 
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De individuele posten kunnen als volgt worden toegelicht: 

 

 De huuropbrengsten betreffen de vaste huur die wordt ontvangen van de 

BSO/Peuterspeelzaal (gebaseerd op een marktconform huurtarief) en daarnaast 

het Mannenkoor en de Muziek (beide zijn gebaseerd op het wekelijkse gebruik 

alsmede de avonden van de uitvoeringen). Verder is huur opgenomen van de 

dansschool en de fysiotherapie. Tot slot is een beperkt bedrag opgenomen voor 

incidentele verhuringen. 

 De bar- en horeca opbrengsten zijn een belangrijk bestanddeel van de 

exploitatiebegroting. Zoals in hoofdstuk 3 van dit beleidsplan is toegelicht is dit 

alleen mogelijk indien de meeste horeca-inspanningen worden gebundeld. Dit 

betekent weer dat alle horeca-exploitatie wordt uitgevoerd door Stichting 

Heukelum Aktief. Alleen dan is het realistisch te veronderstellen dat een bar- en 

horeca-opbrengst van Euro 28.000 kan worden gerealiseerd. Verder is het 

uitgangspunt dat het dorpshuis gedurende minimaal 5 dagen in de week de gehele 

dag zal zijn opengesteld en dat gedurende 11 maanden per jaar. Indien de begrote 

omzet wordt terugherleid naar aantallen consumpties (@ Euro 1,50) dan resulteert 

dat in ruim 75 consumpties gemiddeld per dag. Dat zal echter geen realistisch 

uitgangspunt zijn maar met een aantal grotere evenementen (zoals de uitvoeringen 

van het Mannenkoor op 3 avonden, de uitvoering van de muziek en bijvoorbeeld 

een groot evenement van de Pomerans, etc) zal een aantal keren per jaar een 

belangrijk betere omzet kunnen worden gerealiseerd, waardoor op gemiddelde 

dagen een veel kleinere omzet behoeft te worden gerealiseerd. Wel zullen regels 

moeten worden gesteld dat eigen consumpties niet meer binnen het dorpshuis 

mogen worden genuttigd. In een ideaal scenario zou ook de eigen horeca-

exploitatie door de Pomerans worden gecombineerd. Verder moet ook worden 

nagedacht hoe de verschillende activiteiten en de logistiek binnen het gebouw de 

horeca-exploitatie niet negatief zullen beïnvloeden. Voor inkoop is rekening 

gehouden met een verhouding verkoopprijs versus inkoopprijs van 3:1. 

 Als overige opbrengsten is rekening gehouden met een netto-opbrengst van de 

Krakelingenloop; een subsidie krachtens de WMO van de Gemeente Lingewaal 

verminderd met gerelateerde kosten alsmede een aantal evenementen van Empty 

Purse, zoals een Jaren ’80 avond en het altijd succesvolle EK/WK/OS-café. De 

beide laatste evenementen betreffen dan voor een belangrijke deel horeca-

inkomsten; deze zijn dus niet in de eerder genoemde Euro 28.000 begrepen, maar 

afzonderlijk benoemd. Voor de inkoop is ook hier rekening gehouden met een 

verhouding verkoopprijs versus inkoopprijs van 3:1. 

 Er is in de begroting rekening gehouden met een beheerder die gedurende 20 uur 

in de week werkzaam zal zijn. Naast salaris (Euro 12,50 per uur) zijn alle 

werkgeverslasten meegenomen. Omdat het dorpshuis de gehele dag zal zijn 

opengesteld moet aanvullend een belangrijke bijdrage van vrijwilligers worden 

gevraagd. 
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 Voor wat betreft de huisvestingskosten wordt verwezen naar paragraaf 5.a. De 

kosten vanuit de Stichting MFA Heukelum zijn conform die begroting 

opgenomen. Verder zijn schoonmaakkosten opgenomen gebaseerd op een geschat 

bedrag aangevuld met vrijwilligerswerk. De BSO/Peuterspeelzaal regelt haar 

eigen schoonmaak. 

 De administratie- en advieskosten (jaarrekening), kantoorkosten (telefoon, 

internet, BUMA/Stemra en overige kosten) en algemene kosten zijn gebaseerd op 

een vergelijking met voorgaande jaren. 

 Er zijn tot slot kosten opgenomen voor diverse activiteiten als Sinterklaas, 

evenementen voor de bejaarden, halloween, de scholen, etc. 

 De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de thans bekende cijfers, verhoogd met 

een extra bedrag vanwege de nieuwe investeringen in inventaris.  

De exploitatie is op deze wijze precies sluitend, maar opnieuw wordt onderstreept dat dit 

alleen met het realiseren van de begrote bar- en horeca opbrengst kan worden 

gerealiseerd. Verwezen wordt naar de toelichting bij dat onderwerp. Voor de goede orde 

moet ook worden vermeld dat de hierboven vermelde bedragen uitgaan van een eerste 

volledig jaar. Uiteindelijk zullen de financiële overzichten nog nader moeten worden 

uitgewerkt.  

 

6. Actviteiten/huiskamerfunctie 

Voor de eerste helft van 2016 is het van belang te inventariseren, welke Heukelumse 

activiteiten er plaatsvinden buiten Heukelum en welke activiteiten bij verenigingen 

plaatsvinden, die beter en efficiënter in het Dorpshuis De Krakeling gehouden kunnen 

worden (werkgroep1). Na deze inventarisatie kunnen de organisaties benaderd worden 

met een passende aanbieding. Ook dienen voor juli 2016 ideëen ontwikkeld te worden 

voor uitbreiding van activiteiten ( werkgroep 2), waarbij uitgangspunt is dat het 

Dorpshuis De Krakeling dagelijks geopend is van 10.00 tot 17.00 uur. Wat is er nodig om 

een huiskamerfunctie te creeëren, waar jong en oud zich thuisvoelen, en spontaan 

binnenlopen. Een zgn. dagelijkse buurtontmoetingsplek. (BOP).  

 

7. Activering van vrijwilligers en aanwas coördinatoren. 

Op zich  kan de huidige Stichting Jeugd- en Volwassenenwerk aan voldoende 

vrijwilligers komen. Deze vrijwilligers kunnen nu ondergebracht worden bij de Stichting 

Heukelum Aktief.  Het probleem is echter dat er te weinig coördinatoren zijn om 

bestaande- en nieuwe projecten te leiden. Daardoor komt dit werk steeds op een kleine 

groep dezelfde personen terecht. Dit zal doorbroken moeten worden, waardoor er een 

aanwas aan nieuwe coördinatoren komt. Om hiervoor ideëen te ontwikkelen dient een 

werkgroep ingesteld te worden. 

 

 

8. Heukelummers betrekken bij het Dorpshuis De Krakeling. 

In de klankbordgroep van Heukelum Actief zijn nagenoeg alle sport-, maatschappelijke- 
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en culturele verenigingen uit Heukelum vertegenwoordigd. Deze klankbordgroep 

vertegenwoordigt dus een brede groep inwoners. Eén avond brainstormen met deze 

klankbordgroep zou voldoende moeten zijn om ideëen te over te krijgen. De insteek 

daarbij zou kunnen zijn: denken vanuit doelgroepen, zoals: kinderen, jeugd, werkende 

volwassenen, niet-werkende volwassenen, jonge ouderen, oude ouderen, etc. 

 

9. Subsidies en sponsoring. 

Allereerst is het een noodzakelijk dat de statuten van de Stichting Heukleum Aktief zo 

snel mogelijk officieel vastgelegd worden bij de notaris. Zonder de statuten is geen 

subsidie aanvraag mogelijk. Het bestuur van de Stichting Heukelum Aktief  is 

verantwoordelijk voor de subsidie aanvragen en mede gezien de lange doorlooptijd van 

een subsidieaanvraag, is dus haast geboden voor het vastleggen van de statuten. 

Subsidieverstrekkers kunnen zijn: het Oranje Fonds, het VSB Fonds, Fundatie Van den 

Santheuvel, Sobbe ( en subfondsen) en gemeente Lingewaal.  

Als men ook aanspraak wil maken op (particuliere) giften, zonder dat de fiscus hierop 

heffingen of successierechten claimt, is het aan te bevelen om een ANBI- en/of  SBBI 

status aan te vragen. 

Sponsoring vanuit het bedrijfsleven is niet makkelijk. Meestal is het lobby werk. Het is 

daarom van belang dat het bestuur een sponsorbeleid ontwikkelt, waarin verschillende 

niveau’s van sponsoring, met de daarbij behorende sponsorbedrag en tegenprestaties, in 

meegenomen wordt. 

Een ander idee om inkomsten te verwerven is een ‘club vrienden van het Dorpshuis De 

Krakeling’ op te richten , die jaarlijks vanaf  € 10,- doneren. 

 

10. Opening nieuwe Dorpshuis De Krakeling september 2016. 

In juli 2016 wordt het Dorpshuis De Krakeling opgeleverd. Midden in de zomervakantie. 

Daarom is het voorstel de officiële opening in september 2016 te laten plaatsvinden. 

Voordeel is dat er nog een periode is, waarin het Dorpshuis de Krakeling kan 

proefdraaien, waardoor eventuele ‘kinderziektes’ verholpen kunnen worden. De 

openingsfestiviteit kan in de werkgroep Communicatie meegenomen worden. 

 

11. Werkgroepen en planning. 

Om voor de opening van het Dorpshuis De Krakeling al het bovenstaande te realiseren 

binnen een zeer kort tijdsbestek, is het werken in diverse werkgroepen onontbeerlijk. De 

bestuursleden van de Stichting MFA Heukelum en de Stichting Heukelum Aktief dienen 

een werkgroep te leiden. Een werkgroep bestaat uit een trekker, eventuele mede-

bestuurders en vrijwilligers. 

Onderstaande werkgroepen zouden geformeerd moeten worden: 
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Nr. wg taak Datum 

plan 

Datum 

geregeld 

1 Inventarisatie huidige en nieuwe activiteiten in 

Heukelum. Wat is geschikt om in het 

Dorpshuis De Krakeling te houden. 

Febr. 

2016 

Mei 2016 

2 Uitbreiding  nieuwe activiteiten Dorpshuis De 

Krakeling 

Febr 

2016 

Mei 2016 

3  Communicatieplan maken incl. 

openingsfestiviteit Dorpshuis De Krakeling 

Febr 

2016 

April 2016 

4 Statuten deponeren Dec 

2015 

Dec 2015 

5 Aanvragen subsidies en sponsoring en het 

maken van een sponsorbeleid. 

Jan 2016 Jan 2016/mei 

2016 

6 Uitwerken ideeën om Heukelummers meer te 

betrekken het Dorpshuis De Krakeling 

Jan 2016 April 2016 

7 Beheerder aantrekken Febr. 

2016 

Juni 2016 

8 Vrijwilligersbeleid en aanwas coördinatoren Febr 

2016 

Mei 2016 

 

 

Todo list: 

1. Statuten vaststellen 

2. ANBI status aanvragen 

3. Begroting inrichting opstellen 

4. Fondsenwerving 

5. Conceptplan programmering opstellen 

6. Huur/verhuurprijzen vaststellen (inclusief consumptieprijzen) 

7. Benodigde vergunningen actualiseren/aanvragen 
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Bijlage: Mogelijke samenstelling besturen en commissies  

               (werkgroepen). 

 

   Stichting MFA Heukelum 
 Eric Uyttenboogaard (voorzitter) 

 Trudy Bel (secretaris) 

 Paul Mulder (penningmeester) 

 

 

 

 

   Stichting Heukelum Aktief 
 Joop Sprong (voorzitter) 

 Hans van Dijk (secretaris, Nella Suiker 2
e 

secr.
 

) 

 Eric van den Adel (penningm., Kees Schrijver 2
e 

pen.) 

 Willy Koerting- van Ginkel   

 Jan van der Meijden 

 Sven de Ridder 

 Arjan Groeneveld (vice-voorzitter) 

 

 

Mogelijke commissies ( werkgroepen) 

 

 Verenigingen: coördinator Willy Koerting- van Ginkel  (Ab van Wijk) 

 Beheer/onderhoud/vrijwilligers: Joop Sprong (Jan Welbie en Paul Mulder) 

 Activiteiten Empty Purse: Sven de Ridder (Johan Schampaert en Johan Hol) 

 Krakelingenloop: Kees Schrijver (Joop Sprong, Jan Welbie, Paul Mulder, Henri 

Pannekoek, Wenda Schampaert) 

 Ontwikkeling/Fondsenwerving/PR/Communicatie: Arjan Groeneveld (Hans van 

Dijk, Huib den Hartog) 

 Buurthulp: Joop Sprong, Hans v Dijk, Arjan Groeneveld   

 

 

 

 

 

 

 

 


