Stichting Dorpshuis Oostwold
Actief sinds: 12 februari 1966

Het exploiteren van Multifunctioneel Centrum Gaveborg ten behoeve van het plaatselijk verenigingsleven en activiteiten die het functioneren van de dorpsgemeenschap en de
leefbaarheid bevorderen, alsmede: Het organiseren van en het gelegenheid bieden tot activiteiten van sociaal-culturele, maatschappelijke, recreatieve, sportieve of educatieve aard.
Kostendekkende exploitatie ondanks maatschappelijke tarieven. Kennisoverdracht over het
rendabel opzetten van buurt- en dorpshuisvoorzieningen.
Doel

Activiteiten

Vormgeven aan het dag-arrangement, opdat burgers werk en

Exploiteren sportcafé en dorpshuisfaciliteiten (beheerder en 60

zorgtaken beter kunnen combineren. Jongeren, ouderen en men-

vrijwilligers), opzetten en doen exploiteren dorpssupermarkt

sen met een verstandelijke beperking werken en recreëren samen.

(bedrijfsleider, 22 vrijwilligers, 13 cliënten van De Zijlen), verzorgen

Twee fte betaald, ruim 100 vrijwilligers en 13 mensen met een

facilitair beheer, schoonmaak, onderhoud van multifunctioneel

verstandelijke beperking. Ze helpen elkaar en zorgen samen voor

centrum (schoonmaakvoorvrouw en 20 vrijwilligers), onderdak

een warm sociaal klimaat en instandhouding voorzieningen in

bieden aan kinderopvang en jeugdsoos, tweewekelijks organi-

het dorp. Opzet: multifunctioneel centrum met daarin voor reke-

seren Meet&Eat (60 pers.), en diverse dorpsactiviteiten; dit alles

ning van de gemeente een basisschool (samenwerkingsschool)

zonder exploitatiesubsidie.

en een gymzaal en voor rekening van het dorp kinderopvang,
dorpshuis, sportfuncties, vergaderzalen, feestzaal, fitness en een

Ambities

volwaardige coöperatieve dorpssupermarkt. Stichting Dorpshuis

Komend jaar willen we de huidige activiteiten uitbouwen en een

Oostwold is eigenaar van 45% van het multifunctioneel centrum.

visie en een concept ontwikkelen voor een brede dorpscoöperatie
waarin de dorpsgemeenschap verantwoordelijkheid neemt op

Aanleiding

het gebied van duurzaamheid, energie, maatschappelijke onder-

• De slechte staat van de schoolgebouwen, dorpshuis, peuter-

steuning en zorg voor de leefomgeving. In de verdere toekomst

speelzaal, jeugdsoos, sportkantine en kleedruimten bij de

willen we deze dorpscoöperatie operationeel maken; medever-

sportvelden;

antwoordelijkheid burger, korte lijn met openbaar bestuur.

• De behoefte aan voorzieningen, blijkend uit enquête SDO;
• De bereidheid van gemeente Leek om samen met SDO een
multifunctioneel centrum te realiseren, waarin SDO met vrijwilligersbeheer ‘geld kan verdienen’ voor rendabele exploitatie.
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