Beleidsplan van stichting “Doarpskeamer ED”, Akkrum/Nes.

Contact: doarpskeamer.ed@gmail.com
KvK nummer 73310735

Samenvatting:
In Akkrum/Nes, gemeente Heerenveen, is door een groep vrijwilligers in 2018 het
initiatief ontplooit om een “Doarpskeamer” op te richten en te beheren. We beogen
een ontmoetingsplek te zijn voor jong en oud, alle culturen, rijk en arm. Kortom, voor
iedereen.
In samenwerking met alle andere maatschappelijk actieve groeperingen willen we een
bijdrage leveren aan een duurzame samenleving in onze dorpen. Dit alles uiteraard op
non profit basis.
Nadat we begin 2019 een veelbelovende start hebben gemaakt in een tijdelijk te
gebruiken sloopwoning, hebben we sinds kort de beschikking over een permanent
onderkomen. Vele vrijwilligers hebben er samen een mooi geheel van gemaakt, dat het
multifunctioneel is en toegankelijk voor iedereen. In eerste instantie hebben we dit
pand kunnen huren.
Het bestuur onderzoekt nu de mogelijkheid om tot koop over te kunnen gaan. Daartoe
worden we ondersteund door Doarpswurk.
Speerpunten in het beleid zijn daarnaast het uitbreiden van het activiteiten aanbod
en het verstevigen van de P.R..
We wensen u veel leesplezier en ontmoeten u graag in het nieuwe onderkomen van
Doarpskeamer.ED!

P.S. Wist u dat “ED” staat voor verbinding?
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Geschiedenis in het kort:
De reacties op Meet Me At The Fountain, het grote project in Akkrum in het kader
van Culturele hoofdstad 2018, bestonden vooral uit: “Wat een sfeer! Wat geweldig!
Wat een happening! Dat kan alleen in Akkrum/Nes”. Die sfeer en eensgezindheid, daar
wil de doarpskeamer een vervolg aan geven. Voor elkaar en met elkaar.
In tegenstelling tot alle andere dorpen in onze gemeente is er
in Akkrum/Nes geen dorpshuis of andere openbare voorziening, waar
men elkaar kan ontmoeten, waar initiatieven ontplooit kunnen worden
die voor alle dorpsbewoners toegankelijk zijn.
Op initiatief van de werkgroep “Foar Elkoar”/Wij Helpen,
in samenwerking met Plaatselijk Belang Akkrum/Nes en met
de waardevolle ondersteuning van Caleidoscoop, is sinds januari 2019
Doarpskeamer ED geopend.
In het door woningstichting Elkien beschikbaar gestelde appartement
aan de Rakswal 19, zijn wij vanaf dat moment bezig met de
kleinschalige start van wat een structurele voorziening voor ons
dorp moet gaan worden.

We hebben gekozen er voor gekozen een stichting in het leven te
roepen, waarvan de akte bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd.

Doelstelling:

In de stichtingsakte van stichting Doarpskeamer ED staat het volgende als doel
omschreven:
1a Het stimuleren van de gemeenschapszin en het versterken van
de sociaal maatschappelijke duurzaamheid binnen de dorpen
Akkrum/Nes
1b Het verrichten van alle verdere handelingen die met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door het faciliteren van initiatieven uit de dorpsgemeenschap,
het zoeken van verbinding en samenwerking met andere organisaties,
verenigingen en stichtingen alsmede het bieden van ruimte
aan verdere ontwikkeling van inwoners van Akkrum/Nes.

Doarpskeamer ED sluit aan op de behoefte aan ontmoeting, activering
en ondersteuning zoals in diverse gemeentelijke beleidsnotities
als “Soarch foar thús”, notities m.b.t. eenzaamheid, dementie en
mantelzorg, worden benoemd.
We zijn laagdrempelig; én door de diversiteit van activiteiten én door
het inzetten van een variëteit aan ontmoetingsmiddelen voor diverse
leeftijden, voorkomen we stigmatisering en etikettering.
Doarpskeamer ED richt zich nadrukkelijk op alle bewoners van
alle leeftijden en culturen.
Een ontmoetingsplek waar iedereen op natuurlijke wijze contacten
kan maken.

Organisatie:
Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen, besluiten worden bij meerderheid van
stemmen genomen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris,
penningmeester en twee algemene leden. In het bestuur zijn verschillende
vaardigheden en capaciteiten aanwezig, b.v. op financieel, sociaal en creatief gebied.
Het bestuur vergadert maandelijks of zo vaak als nodig is. Regelmatig is er ook een
plenaire bijeenkomst voor alle vrijwilligers die structureel betrokken zijn of zich
anderszins betrokken voelen.
Er is een werkgroep activiteiten. Deze organiseert maandelijks een activiteit in of
vanuit de doarpskeamer. Met als doel, meerdere groepen uit de samenleving te
betrekken en daarmee de draagwijdte te vergroten.
Er is een werkgroep publiciteit. Deze verzorgt de website, het facebook gebeuren, en
het publicatiebord en onderhoudt contacten met de pers.

Er is een werkgroep beheer en inloop. Deze verzorgt het pand en organiseert de
inloop. Daarbij kunnen ze een beroep doen op een twintigtal gastheren en –vrouwen.
De inloop vindt wekelijks plaats op dinsdagmiddag en donderdagochtend.
Daarnaast is er nog een tuingroep voor de inrichting en het onderhoud van het
buitengebeuren.
Dit alles wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Alle vrijwilligers zijn W.A. verzekerd via de gemeente. De stichting daarnaast nog een
aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) afgesloten

Netwerk/draagvlak:
In de korte periode van haar bestaan, is de doarpskeamer er in geslaagd een grote
groep vrijwilligers actief te betrekken. Dit zowel bij bestuurlijke- als bij uitvoerende
taken.
Bestuurlijk zijn er momenteel 5 personen actief. Uitvoerend maar liefst 30! Allemaal
mensen die in meerdere of mindere mate, een steentje bij willen dragen en waar we
structureel op kunnen bouwen. Daarnaast zijn er nog vele inwoners die incidenteel
mee willen helpen.
We vinden het zeer van belang te benadrukken dat het niet in de bedoeling ligt om
andere organisaties in het dorp te beconcurreren. In tegendeel, samen met anderen
willen we een meerwaarde vormen, komen tot een dekkend palet aan voorzieningen.
We hebben daartoe actief contact gezocht met alle verenigingen, clubs, organisaties
in het dorp die actief zijn op maatschappelijk en sociaal-cultureel gebied. De opening
van de doarpskeamer in januari 2019, waar maar liefst 75 vertegenwoordigers van die
clubs aanwezig waren, is daarvan een duidelijk voorbeeld.
In de periode daarna hebben we uitvoerig en constructief overleg gevoerd met o.a.:
o Plaatselijk Belang
o Leppehiem (ouderenzorg)
o Elkien (sociale woningbouwcoöperatie)
Deze partijen faciliteren en ondersteunen expliciet ons initiatief.
Daarnaast werken we al samen met:
o Pakhuis (Woonvoorziening voor mensen met een beperking)
o Staj (Jongerenwerk)

o
o
o
o
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Meitinkers (gemeente Heerenveen)
Preventieteam (gemeente Heerenveen)
Vluchtelingenwerk
Akkrumer Dream Theater
er waardevol overleg gaande met:
De Lantearne (kerkelijkorganisatie)
Sporthal
Bûthúsbankje (contactgroep ouderen)
AWS (watersportvereniging)

In dit hele proces worden we ondersteund door de opbouwwerkers van Caleidoscoop!

Toekomst/Inhoudelijk potentieel:
Op grond van de ontwikkelingen tot nu toe, en de contacten met instanties en
organisaties die op termijn zeker verder vorm zullen krijgen, denken we dat groei
zeker mogelijk is. Dat de doarpskeamer alleen maar meer in een behoefte gaat
voorzien.
Vanaf juni werkt het preventieteam wekelijks vanuit de doarpskeamer. Ook de
meitinkers die gebruik maken van de geboden ruimte, zijn zeer tevreden en blijven
graag. De samenwerking met Staj, Leppehiem en het Pakhuis, en het Dreamteater
zullen zich zeker verder ontplooien en/of uitbreiden.
Graag willen we de inloopmomenten verder uitbreiden en inhoud geven. En ook de
ruilbeurs, die toch veel bezoekers trekt, verder gestalte geven.
Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt biedt dit project mogelijkheden op
velerelei gebied. We denken aan kansen om ervaring op te doen bij o.a. beheer,
onderhoud en het opdoen van sociale vaardigheden. Graag zetten we ons, samen met
bv. Caleidoscoop, hiervoor nadrukkelijk in.
In de toekomst willen we zeker ook activiteiten ontwikkelen als b.v. Senioren café, en
een Sociaal eetcafé, educatieve activiteiten.
Zoals b.v. activiteiten, in samenwerking met de aanjager laaggeletterdheid.
Wat vooral belangrijk is om te vermelden, is dat we initiatieven vanuit de
doarpsmienskip willen stimuleren. Daarin zal zich naast de bovenomschreven, door ons
geïnitieerde activiteiten, een grote ontwikkeling kunnen voordoen.

De continuïteit van het project is o.i. gewaarborgd door de steun van
De in het werk genoemde groeperingen. Niet in de laatste plaats door de steun van
Plaatselijk Belang.

Huisvesting:
Sinds begin 2019 zijn we, gefaciliteerd door Elkien, gehuisvest in een sociale
huurwoning in Akkrum. Dat bood een prachtige gelegenheid om zonder al te veel
lasten, een start te kunnen maken met ons project.
Vooraf was duidelijk dat deze situatie niet lang zou duren, in november wordt de
woning afgebroken om plaats te maken voor sociale woningbouw.
Vroegtijdig zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. We zoeken centraal in
Akkrum, om de toegankelijkheid voor iedereen (ook voor senioren) te waarborgen.
Deze keus wordt ondersteund door al onze adviseurs, b.v. Plaatselijk Belang en de
opbouwwerkster van Caleidoscoop. Daarnaast zoeken we wat meer ruimte dan tot nu
toe, ook voor de ruilbeurs.
Op de valreep hebben we een mooi alternatief gevonden! Een leegstaande woning met
schuur aan de Lange Miente 5. Op een prachtige plek, centraal in het dorp, en voor
een redelijk bedrag.
We gaan dit eerst huren. Dat kan voor een periode van twee jaar. In die periode
kunnen we eventueel kopen. De verhuurder is daartoe bereid.
Deze periode geeft ons de mogelijkheid om rustig te werken aan verder uitbouw van
het project. En het geeft ons ook de mogelijkheid om, i.s.m. gemeente en andere
belanghebbenden, na te denken over de wensen en mogelijkheden van definitieve
huisvesting. De inrichting zal eenvoudig zijn maar wel voor langere termijn bruikbaar!
Het nieuwe onderkomen beschikt over een huiskamer, keuken, een kleine kamer en een
opbergruimte. Daarnaast hebben we de beschikking over een grote schuur. Het geheel
is geschikt voor activiteiten voor maximaal 25 personen. Daarnaast hebben we voor
grotere bijeenkomsten de beschikking over een tent die aansluitend aan het pand
opgezet kan worden. Dat vergroot de capaciteit tot ongeveer 100 personen.
E kleine kamer wordt voorlopig gebruikt voor opslag van kleding (voor evenementen en
theater) die we uitlenen. Op termijn hopen we die in de schuur op te kunnen slaan. De
schuur zal gebruikt worden voor ruilbeurzen etc.
Het pand wordt binnenkort toegankelijk gemaakt voor mindervalide personen,
kinderwagens, etc..

Het nieuwe onderkomen heeft, meer dan tot nu toe, mogelijkheden voor empowerment
van personen en groepen bewoners die niet zo snel deelnemen aan de reguliere
maatschappelijke activiteiten, b.v. mensen die eenzaamheid ervaren, laaggeletterden
of mensen die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt hebben.
De verhuurder heeft in de afgelopen periode al veel achterstallig onderhoud
weggewerkt! Het was aan ons om er een mooi onderkomen van te maken, dat voor alle
doelgroepen aantrekkelijk is. Flexibel ingericht en daardoor doelmatig in gebruik.
En dat is gelukt! Heel veel vrijwilligers hebben de afgelopen weken de handen uit de
mouwen gestoken! Het pand is van binnen en van buiten opgeknapt, momenteel wordt
er nog hard gewerkt aan het inrichten van de tuin, het rolstoeltoegankelijk maken en
het isoleren van de bijgebouwen, kortom: het buitengebeuren. En dat alles op
duurzame wijze.
Naast alle vrijwilligers hebben ook verschillende bedrijven uit het dorp ons geweldig
geholpen met goederen en diensten.
Alle inzet is er op gericht om van dit project een blijvertje te maken, en dus na
verloop van tijd tot koop over gaan. Alle investeringen die we nu plegen zijn daar ook
op gericht. Zijn zelfs noodzakelijk om het voortbestaan te garanderen!
Nu het opknapwerk, de inrichting en de verhuizing voor een groot deel afgerond zijn,
willen we als bestuur graag zorgen voor een stabiele basis, zodat de doarpskeamer
een lang en gelukkig leven beschoren zal zijn. Onderdeel daarvan is de aankoop van
het pand.
Alhoewel er op voorhand al wel een koopprijs is afgesproken, was het toen nog te
vroeg om al met concrete ideeën te komen over hoe we dat zouden kunnen financieren.
Daarop zal het bestuur zich de komende periode toeleggen.

Exploitatie:

De huur wordt de eerste periode betaald uit een substantiële subsidie die we van de
gemeente Heerenveen hebben gekregen. De intentie van de gemeente is dat zij dit
project ook in de toekomst willen blijven ondersteunen.
Daarnaast werven we inkomsten uit verhuur en activiteiten, om de kosten van
onderhoud en nutsvoorzieningen te dekken. Waarbij wel aangetekend moet worden
dat we geen commerciële intenties hebben. De doarpskeamer staat dan ook alleen ter
beschikking van non profit organisaties.
*Verhuurtarieven.
Het doel is inkomsten te vergaren, laagdrempelig te blijven voor alle sociaal
maatschappelijke initiatieven, en niet te concurreren met de plaatselijke horeca etc..
Richtlijn:
• Meitinkers: €10
• Preventieteam 1x keer in de maand €25
• Alle activiteiten vanuit onszelf: gratis, alleen koffie/thee
• Draagkrachtige formele organisaties €25 per dagdeel, exclusief
koffie/thee/limonade.
• Informele organisaties (bv als een groepje dames een workshop wil organiseren)
en alle anderen die regelmatig komen, €10 exclusief koffie/thee
• In overleg is en blijft er van alles mogelijk.
Voor de koffie/thee/ limonade vragen we, behalve bij de inloop, een bijdrage van €1.=.
De kleding die we uitlenen voor festiviteiten, zorgt incidenteel ook voor inkomsten,
dit altijd op vrijwillige basis (We mogen niet verhuren of verkopen!)

Eelco Sixma, voorzitter

…………………………………………

Akkrum/Nes, 9 november 2019.

doarpskeamer.ed@gmail.com

Mieke Jager, secretaris

………………………………………….

