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Beleidsplan Doarpshûs De Treffe 2020
1. Voorwoord
In de zomer van 2020 is het Doarpshûs De Treffe opgericht en vanaf dat moment in ontwikkeling. Om
aan te geven in welke richting het bestuur die ontwikkeling wil stimuleren en ondersteunen is dit
beleidsplan opgesteld. Het is ook een vraag van anderen om een dergelijk plan te hebben,
bijvoorbeeld bij een subsidieaanvraag. Het is een beleidsplan bij de start van ons Doarpshûs, want
het beleid van de komende jaren willen we juist samen met vrijwilligers en gebruikers ontwikkelen.
Dit is de tweede versie van het beleidsplan nu de ideeën wat verder zijn ontwikkeld.
Achtereenvolgens gaan wij in op de ontstaansgeschiedenis, de beleidsdoelen en de beoogde
(ontwikkel)activiteiten, exploitatie, organisatie en beheer en tenslotte communicatie.

2. Ontstaansgeschiedenis
In de ruimte die nu het Doarpshûs is, was van 2010 tot augustus 2020 het Dienstencentrum Janke
Tromp gehuisvest. De stichting Janke Tromp had tot doel sociale en culturele activiteiten te
organiseren voor gehandicapten en 55-plussers uit Warns en omgeving. Dat was weer een
voortzetting van activiteiten in de Janke Tromphoeve in de Janke Trompstrjitte (het huidige
Doktershûs) van 1978 tot 2010.
Het Doarpshûs is een onderdeel van MFA De Treffe, dat in 2010 is gestart. Het MFA bevat op dit
moment verder basisschool De Meidoorn, kinderopvang Us Sté, de fysiotherapeut, de gymzaal en
een sportveld.
In 2019 heeft het bestuur van de Stichting Janke Tromp aangegeven te stoppen met haar activiteiten
wegens het aflopen van de subsidieafspraken en teruglopende belangstelling. Daarop is er vanuit het
dorp een initiatief gekomen, om de ruimte voor het dorp te behouden en de lopende activiteiten
door te zetten en uit te breiden. Tevens werd de doelstelling bijgesteld. De oorspronkelijke
doelgroep, 55-plussers en gehandicapten, wordt uitgebreid naar een dorpshuis voor alle inwoners
van Warns en directe omgeving.
Vanuit Dorpsbelang en in samenwerking met het doarpskultuerhûs De Spylder is een werkgroep
gevormd die het Doarpshûs verder heeft voorbereid. Op 27 november 2019 heeft een bijeenkomst
plaatsgevonden met alle toenmalige gebruikers van de ruimtes van Dienstencentrum Janke Tromp,
op 6 maart 2020 is het initiatief gepresenteerd op de jaarvergadering van Dorpsbelang en in april
2020 is een dorpsenquête gehouden om de draagkracht voor een dorpshuis te onderzoeken. De
uitkomsten zijn verwoord in een Visie Dorpshuis Warns, die op 12 juni aan de gemeente SúdwestFryslân is aangeboden. De gemeente heeft per 1 augustus 2020 de huur van de ruimtes
overgenomen en ter beschikking gesteld aan Doarpshûs De Treffe. Daarmee kon het Doarpshûs op 1
augustus beginnen met het herinrichten van de ruimtes en daarna de deuren openen.
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3. Beleidsdoelen
In de Visie Dorpshuis Warns van 12 juni 2020 zijn de volgende doelen geformuleerd voor Dorpshuis
Warns, dus voor Doarpshûs De Treffe en het Doarpskultuerhûs De Spylder tezamen:
1. de sociale cohesie in het dorp vergroten, door fijne en toegankelijke ontmoetingsplekken te
creëren voor alle inwoners van Warns;
2. de levendigheid in het dorp vergroten, zodat inwoners van Warns altijd een plek hebben waar ze
naar toe kunnen om anderen te ontmoeten in bewegings- en/of culturele of sociale activiteiten ;
3. de betrokkenheid vergroten van inwoners van Warns bij het voortbestaan van voorzieningen,
verenigingen, stichtingen en activiteiten;
4. meer verbinding creëren tussen voorzieningen, verenigingen en activiteiten in Warns en grotere
invloed bewerkstelligen op het voorbestaan hiervan;
5. de toegankelijkheid en aantrekkingskracht voor moeilijker bereikbare groepen in Warns
vergroten;
6. strategisch partnerschap met de gemeente Súdwest-Fryslân in het algemeen en de transformatie
van het sociaal domein in het bijzonder;
7. toekenning van subsidies en fondsen in het kader van leefbaarheid voor kleine dorpen vergroten
door een grotere betekenis te geven aan de activiteiten van De Treffe en De Spylder.
Het Dorpshuis Warns omvat dus alle activiteiten voor inwoners in het dorp. Om te voorkomen dat er
onderlinge concurrentie gaat ontstaan tussen beide locaties is er een positionering t.o.v. elkaar
afgesproken in activiteiten, exploitatie en beheer. De Spylder heeft een barfunctie, De Treffe niet.
Gebruiksvergoedingen worden op elkaar afgestemd.
De Spylder heeft binnen de genoemde doelen een focus op:
1. Culturele activiteiten (toneel, theater, muziek en film) (lokale en regionale functie)
2. (Dorps)bijeenkomsten voor grote groepen
Dorpshuis De Treffe heeft binnen de genoemde doelen een focus op:
1. Bewegingsactiviteiten voor jong en oud (in de dorpshuisruimte, sportzaal en sportveld)
2. Activiteiten met ouderen waaronder samen koffie drinken, samen koken en eten, gebruik
van de computer
3. Zorg- en welzijnsactiviteiten (waaronder de pilot met Woudsend)
4. Inloopactiviteiten
Beide staan verder open voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bijeenkomsten buurtverenigingen
Koffie na begrafenissen
Vergaderingen
Familiebijeenkomsten
Kinderactiviteiten
Jeugdactiviteiten
Vrouwenactiviteiten
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Doelen van Doarpshûs De Treffe
Binnen het overkoepelende Dorpshuis Warns wil het Doarpshûs De Treffe samen met veel bewoners
van Warns en omstreken een fijn en toegankelijk dorpshuis zijn waar velen zich thuis voelen. Wij
willen een breed scala van activiteiten organiseren voor alle doelgroepen in Warns en omgeving om
de sociale cohesie en levendigheid van het dorp te vergroten. Daarbij willen wij zo veel mogelijk de
activiteiten voortzetten die in het kader van Dienstencentrum Janke Tromp werden georganiseerd
voor gehandicapten en mensen van 55 plus en wij willen activiteiten voor die doelgroepen verder
uitbreiden, samen met onze gebruikers en toekomstige gebruikers. Dit beleidsplan is dan ook geen
kant en klaar plan voor de komende jaren, maar een uitnodiging aan eenieder om samen met
anderen te zoeken naar nieuwe zinvolle invullingen van ons eigen Doarpshûs en dat samen met ons
te organiseren.
Het Doarpshûs wil een sociale ontmoetingsplaats zijn die leidt tot nieuwe onderlinge contacten en
die als vliegwiel kan dienen voor allerlei sociale activiteiten voor jong en oud in het dorp (ook buiten
ons Doarpshûs). Het bevorderen van verbinding binnen de gemeenschap is daarmee een belangrijk
achterliggend doel.
Daarbij richten wij ons op een breed scala van doelgroepen in Warns en omliggende kernen zoals
Stavoren, Molkwerum en Hemelum. In de eerste plaats zijn we een ontmoetingsplek waarin alle
leeftijden elkaar tegenkomen. Er zijn speciale activiteiten voor 55-plussers, maar ook voor jongeren
en leeftijdsgroepen daar tussenin. Daarnaast organiseren we activiteiten waarin juist geen
leeftijdsdoelgroep is, maar spelen we in op een specifieke belangstelling waar mensen van
verschillende leeftijden elkaar ontmoeten.
Door de sportzaal in de MFA en het sportveld dat aan het Doarpshûs grenst zien wij mogelijkheden
om een nieuwe impuls te geven aan de sportieve activiteiten in Warns. Wij hebben de intentie om de
inspanningen van Sportdorp Warns over te nemen en verder uit te bouwen.
Wij willen met ons Doarpshûs de toegankelijkheid en aantrekkingskracht voor moeilijker bereikbare
groepen in Warns vergroten. Daarbij richten wij ons in de eerste plaats op ouderen en mensen met
een beperking, die immers sneller in een sociaal isolement kunnen geraken.
Daarnaast zien wij kansen voor de WMO. Ook Warns kent kwetsbare inwoners die door lichamelijke
of psychische problemen of een geringe mobiliteit niet altijd deelnemen aan het maatschappelijke
leven. Wij gaan proberen om deze inwoners meer te betrekken bij het dorpsleven. Hiervoor gaat
Dorpsbelang Warns – samen met Dorpsbelang Woudsend – een pilot ‘transitie van het sociale
domein’ aan in samenwerking met de gemeente. Doel zal zijn om door diverse preventieve
activiteiten te besparen op kosten van de WMO en van de gezondheidszorg. Wij willen daar als
Doarpshûs actief in participeren.
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4. Activiteiten
Wij beginnen in het najaar van 2020 (voor zoverre de
coronamaatregelen ons daartoe de ruimte geven) met activiteiten
waar op dit moment animo voor is en proberen dat in de loop van de
tijd telkens uit te breiden en te verbreden. Daarvoor zullen wij mensen
uitnodigen om initiatieven te nemen en zullen ook zelf initiatieven
starten. In de dorpsenquête van april 2020 hebben zich 19 mensen
opgegeven met ideeën om zelf activiteiten te begeleiden vanuit het Doarpshûs. Deze groep
vrijwilligers vormt de kern van de vrijwilligers die onze eigen activiteiten begeleiden. Wij
onderscheiden drie soorten activiteiten. Eigen activitetieiten (wij nemen initiatief, organiseren,
begeleiden en doen de publiciteit), activiteiten samen met derden (wij nemen initiatief, organiseren
samen met een ander, zetten eigen vrijwilligers in bij de uitvoering bijvoorbeeld in de vorm van een
gastheer of gastvrouw en doen actief de publiciteit) en activiteiten van derden (passen wel binnen de
doelstellingen, initiatief ligt niet bij ons, uitvoering ook niet en de publiciteit ligt bij de uitvoerende
organisatie of persoon).
We verwachten de komende jaren de volgende activiteiten in Doarpshûs De Treffe te kunnen
verwelkomen ingedeeld naar doelgroepen1:
a. Activiteiten voornamelijk voor ouderen2
De activiteiten die in het verleden in het Dienstencentrum Janke Tromp plaatsvonden zullen
wij zoveel mogelijk opnemen in onze programmering als eigen activiteiten. Daarnaast willen
wij ook nieuwe activiteiten opzetten die door onze vrijwilligers worden begeleid en mensen
uitnodigen om met eigen initiatieven te komen.
 Diverse inloopactiviteiten, te beginnen op een ochtend, mogelijk later uitbreiden, niet
alleen voor ouderen, eigen activiteit
 Yoga, bewegen voor ouderen, eigen activiteit
 Volksdansen, eigen activiteit
 Qi gong, samen met docent, vrijwilliger organiseert
 Klaverjassen, eigen activiteit
 Breicafé, eigen activiteit
 Computergebruik voor iedereen, samen met jongeren, eigen activiteit
 Activiteiten voor ouderen samen met kinderen of met peuters, eigen activiteiten
 Hulp bij het invullen van formulieren door andere inwoners, eigen activiteit
 Wij willen met subsidie een duofiets aanschaffen en bewoners vragen eens met een
minder valide samen te gaan fietsen , eigen activiteit
 Neerzetten van een computer en printer en bevorderen dat bewoners elkaar helpen,
eigen activiteit

1

Door deze indeling komt niet zo goed naar voren dat wij juist willen stimuleren om de verschillende
doelgroepen te mengen en de indeling in de praktijk juist willen doorbreken. Sommige activiteiten passen
daardoor onder meerdere kopjes.
2
We willen juist doorbreken dat ouderen los staan van de rest van de samenleving. Daarom willen we
bevorderen om zoveel mogelijk niet ouderen mee te nemen in deze activiteiten en ouderen ook te stimuleren
om mee te doen met andere activiteiten.
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b. Gehandicapten en mensen met een beperking
Wij willen actief onderzoeken welke behoeften en mogelijkheden er zijn voor deze groepen.
 Groepsactiviteiten samen met de fysiotherapeut die ook in het MFA werkt
 Duofiets, zie hierboven
 Niet zozeer aparte activiteiten, maar deelnemen aan andere activiteiten bevorderen voor
deze doelgroep
c. Sport en bewegingsactiviteiten
Een intensiever gebruik van de gymzaal en het sportveld ten behoeve van sportactiviteiten
naast de al bestaande activiteiten van de volleybalvereniging en de gymnastiekvereniging.
Het bestuur zal hier zelf initiatieven voor nemen en bewoners actief uitnodigen om zelf ook
initiatieven te nemen, die wij dan zullen steunen als eigen activiteiten. Daarmee willen wij de
energie die er was rond Sportdorp Warns weer nieuw leven inblazen.
 Badminton voor de jeugd, overgenomen als eigen activiteit
 Badminton voor volwassenen, willen we starten als eigen activiteit
 Volleybal voor de jeugd, eigen activiteit
 Volleybal voor volwassenen, samen met volleybalvereniging
 Yoga, samen met een Yogalerares
 Dammen voor alle leeftijden, samen met de Damclub
 Volksdansen, eigen activiteit
 Weer gaan gebruiken van de Jeu de boulesbaan naast het Doarpshûs, eigen activiteit
 Bewegen op muziek voor 40+
 Een judokamp, activiteit samen met judoleraar
 Opstarten van de kaatsvereniging, willen we stimuleren als eigen activiteit
 Activiteiten van de IJsclub (volgend jaar 150 jaar), willen we stimuleren en samen vorm
geven.
d. Jeugdactiviteiten.
Wij willen voor verschillende leeftijden activiteiten organiseren en willen daarbinnen speciale
aandacht geven voor de leeftijdsgroep 12 t/m 16 jaar. Die groep valt wat tussen wal en schip.
Dit kan bijdragen aan het bevorderen van het welzijn en het maximaliseren van de
ontwikkelingskansen van jeugd.
 Wij nemen het initiatief om contact te leggen met een jeugdwerker vanuit de gemeente
om samen activiteiten voor de jeugd te organiseren
 Bubbelvoetbal, samen met de jeugdwerker
 Hulpbrigade over computer en mobiel gebruik voor ouderen, eigen activiteit
 Assisteren op de basisschool op een gebied waar je goed in bent (bv muziekinstrument of
het begeleiden van een project over bv afval, klimaat en spelregels voor gebruik sociale
media), samen met de basisschool
 Disco voor de jeugd, eigen activiteit
 Het bij elkaar brengen van ervaring van ouderen en leerwensen van kinderen, zoals
plakken van fietsband en naaien, eigen activiteit
e. Activiteiten op het terrein van zorg en welzijn
Wij willen diverse activiteiten op dit gebied bevorderen en zelf organiseren. Hieronder vallen
ook activiteiten die geïnitieerd zullen worden vanuit de pilot Transformatie Sociaal Domein
samen met Woudsend. We hopen door de vele contacten een signaalfunctie te kunnen
vervullen voor mogelijk toekomstige problemen in een vroeg stadium.
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 Bij elkaar brengen van kleine hulpvragen en aanbod om zo de zelfredzaamheid in het dorp
te vergroten, eigen activiteit
 Informatieavonden op het gebied van welzijn, gezondheid, sociaal en/of maatschappelijk,
eigen activiteit
 Hulp bij het aanvragen van een WMO aanvraag, eigen activiteit
 Organiseren dat er een pedicure, kapper of audicien aanwezig is, activiteit samen met
anderen
 Samenwerken met bv thuiszorg en met ouderenwerker van de gemeente SWF
f. Activiteiten dwars door alle doelgroepen heen om de sociale cohesie te bevorderen
Dit betreft zowel eigen activiteiten als activiteiten van anderen die in dit doel passen.
 Oogsten en samen koken en eten vanuit de dorpstuin de Griene Poarte
 Maaltijd voor alleenstaanden, samen met de PKN
 Kookworkshop gezond koken, samen met diëtiste, eigen activiteit
 Tekenen en schilderen voor jong en oud, eigen activiteit
 Diverse inloopactiviteiten, niet alleen voor ouderen, eigen activiteit
 Activiteiten samen met basisschool De Meiboom
 Diverse activiteiten door de Oranjevereniging, soms samen met ons, zoals zomerspelen,
sinterklaasfeest en koningsdag
 Activiteiten van de Zonnebloem voor alleenstaanden samen met ons
 Gezellige middag of avond rondom feestdagen, eigen activiteit
 Bijeenkomsten van buurtverenigingen
 Feesten
 Jaarvergadering verenigingen
g. Overige activiteiten
Met deze activiteiten willen wij bevorderen dat meer mensen van het Doarpshûs als
ontmoetingsplaats gebruik maken en zo in contact komen met anderen en andere
activiteiten en wellicht op nieuwe ideeën komen.
 EHBO trainingen, zodat wij EHBO’ers hebben voor evenementen in ons dorp
 Reanimatie trainingen met AED, zodat er voldoende vrijwilligers zijn die de AED kunnen
en mogen bedienen, samen met ons
 Catechisatie van de PKN
 Thema-avonden van de Christelijke plattelandsvrouwen
Omdat de groepsruimte van De Weyde Blick niet meer beschikbaar is, kunnen deze nu in Doarpshûs
De Treffe plaatsvinden. Deze zijn in de bovenstaande lijst al opgenomen. .
Wij zullen onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn voor andere ideeën die in de dorpsenquête
naar voren zijn gebracht, zoals:







bingo op humoristische wijze
energetisch tekenen, schilderen voor jong, medium en oud
breien
stijldansen
hobbycursussen
timmerdorp
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kerkelijke activiteiten
pannenkoeken eten, soepdag van de tuin
repair café
oefenruimte bands

In bijlage 1 geven we een overzicht van eigen activiteiten; in bijlage 2 van activiteiten die wij samen
met anderen organiseren.
Het bestuur zal bij de verdere ontwikkeling van deze plannen kijken naar de vraag of deze past
binnen de doelstellingen, zoals sociale cohesie, levendigheid, voorkomen van sociaal isolement en de
overige in hoofdstuk 3 genoemde doelstellingen. Ook zal gekeken worden naar de uitvoerbaarheid.

5. Organisatie en beheer
Onze vrijwilligers zijn de basis waar het Doarpshûs op drijft. Wij zullen dan ook veel aandacht
besteden aan het organiseren van vrijwilligers en contact onderhouden met onze vrijwilligers.
De taken van bestuur en vrijwilligers bestaan voor een belangrijk deel uit het ontwikkelen van eigen
programmering (zie hiervoor) en het actief zoeken naar organisaties die activiteiten organiseren die
passen binnen de doelstelling, ten behoeve van ouderen, jeugd en verbondenheid in het dorp en de
directe omgeving. Waar nodig helpen onze vrijwilligers ook de organisaties die bij ons een ruimte
gebruiken.
Voorbeelden in dit kader voor de komende tijd zijn de organisatie van Yoga voor ouderen, de
hulpvragen en de overige eigen (zie bijlage 1) en gezamenlijke (zie bijlage 2) activiteiten die met veel
enthousiasme door of met onze vrijwilligers worden uitgevoerd.
Wij zullen een gebruikersoverleg instellen waarin we met diverse gebruikers gezamenlijk overleggen
over hoe we de doelen van het Doarpshûs zo goed mogelijk kunnen invullen. Daarbij streven we naar
nieuwe initiatieven dwars door de doelgroepen en verschillende gebruikers heen.
Er zijn twee beheerders voor agendabeheer en dagelijkse aansturing en begeleiding van de andere
vrijwilligers.
Het bestuur vergadert in de regel samen met de beheerders en zet elke 2 maanden op de agenda
welke nieuwe initiatieven gestart zouden kunnen worden samen met bewoners uit Warns en
omgeving om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Wij zullen op verschillende manieren
mensen uitnodigen om met initiatieven te komen.
Het bestuur bestaat bij aanvang in augustus 2020 uit Mieke Klessens, voorzitter, Geeske Dijkstra
secretaris en Femke Couperus penningmeester. Wij zullen dit bestuur in de loop van het jaar verder
uitbreiden.
Wij zullen regelmatig afstemmen met Doarpskultuerhûs De Spylder opdat onze activiteiten zoveel
mogelijk zullen bijdragen aan onze gezamenlijke doelstelling om het sociale en culturele leven in
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Warns te versterken. Dat overleg gebeurt deels in de overkoepelende stichting De Ferbining,
dorpshuis Warns, dat onze gezamenlijke spreekbuis naar de gemeente is.
Op dit moment is er een groep van circa 40 vrijwilligers voor verschillende taken en wij streven naar
uitbreiding. Overigens zijn wij heel blij dat uit een bevolking van krap 800 inwoners zoveel
vrijwilligers zich hebben aangemeld.

6. Exploitatie van Doarpshûs De Treffe
Om het voorgaande te kunnen realiseren is een ontmoetingsplek een vereiste en daarom beheren
wij een gebouw, als middel om het doel te kunnen verwezenlijken, niet sec om het beheren.
Omdat er in het dorp groepen en verenigingen zijn die ons helpen het doel te verwezenlijken, stellen
wij die ruimte daarvoor beschikbaar.
Wij kunnen dat niet gratis doen omdat het beheren van een gebouw, in het licht van onze
doelstelling, nu eenmaal kosten met zich meebrengt. De Stichting gaat niet verder dan het vragen
van bijdragen om ons doel te kunnen verwezenlijken De exploitatie van het dorpshuis als geheel
moet dus de kosten dekken. Op deze wijze draagt de bijdrage van verschillende gebruikers
waaronder verenigingen bij aan onze activiteiten als geheel. De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân
heeft op 24 september ingestemd met de aankoop van MFA De Treffe. Hierdoor zal er bij de
exploitatiekosten van Doarpshûs De Treffe geen post zijn voor (extern) onderhoud. Deze zal de
gemeente als eigenaar van het pand voor haar rekening nemen. Omdat het nog een recent pand is,
zullen deze onderhoudskosten overigens naar verwachting niet hoog zijn. In klein (intern) onderhoud
kan door de stichting worden voorzien.
De exploitatie zal gebaseerd zijn op gebruikersbijdragen van de activiteiten die wij organiseren en
door een bijdrage in de kosten van derden die activiteiten organiseren in lijn met onze doelen. Het
overgrote deel van onze activiteiten zal immers bestaan uit eigen activiteiten en activiteiten die wij
samen met derden organiseren. Verenigingen, organisaties en ook particulieren die in dat licht van
de ruimtes van De Treffe gebruik willen maken, structureel of incidenteel, zal dan ook een bijdrage in
de kosten gevraagd worden.
Door Doarpshûs De Treffe zal een breed scala aan activiteiten worden ontwikkeld (zie vorige
hoofdstuk).Voor de kosten van deze activiteiten zal subsidie worden aangevraagd als aanvulling op
een bijdrage van gebruikers die we met name voor minder draagkrachtige groepen zo gering
mogelijk willen houden.
Wij willen subsidie aanvragen voor een aantal investeringen in het pand, zoals het aanpassen van de
verlichting, het aanbrengen van een extra toilet, een fornuis met afzuiging in de keuken en het
verplaatsen van een wand. Verder willen we een duofiets aanschaffen, waar wij ook subsidie voor
zullen aanvragen.
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Aangezien de gemeente nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de hoogte van de huur en ook
niet over een subsidie voor het dorpshuis kunnen we nog slechts een indicatieve begroting opstellen.
Deze hebben wij als bijlage 3 toegevoegd.
In Doarpshûs De Treffe is bewust niet gekozen voor een bar. Deze is immers al in De Spylder. Er is wel
een keuken in De Treffe. Deze kan worden ingezet op basis van zelfcatering. Wil men bijvoorbeeld de
ruimte gebruiken voor een (dorps)feest, dan kan de keuken worden gebruikt, maar is men zelf
verantwoordelijk voor de drank en het eten. Wel wordt er koffie thee en water geschonken, tegen
een vergoeding.
Voor de nieuwe inrichting en klein onderhoud zal gebruik gemaakt worden van vrijwilligers uit het
dorp.

7. Communicatie
Doarpshûs De Treffe zal haar activiteiten (alle eigen activiteiten en activiteiten die wij samen met
anderen organiseren) aankondigen via de dorpskrant De Warnser Poarte (elke 2 maanden) en via een
pagina op de website Warns (www.warns.nl/dorpshuis) en via Facebook. Daarnaast zullen we twee
maal per jaar een folder verspreiden in het dorp en ook in de omliggende kernen Stavoren,
Molkwerum en Hemelum. We zullen ook de dorpskranten van die kernen benutten. Al deze kanalen
zullen we ook gebruiken om mensen uit te nodigen om met eigen ideeën te komen en een bijdrage
te leveren aan het realiseren daarvan. We willen het jaar beginnen met een (virtuele) open dag
waarin de verschillende organisaties hun activiteiten aankondigen. Daarnaast zullen er regelmatig
bijeenkomsten georganiseerd worden waarin we met de vrijwilligers nieuwe ideeën en initiatieven
en de voortgang bespreken.

Bijlagen
Bijlage 1. Overzicht eigen activiteiten
Bijlage 2. Overzicht activiteiten in samenwerking met anderen
Bijlage 3. Indicatieve begroting 2021
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Bijlage 1. Overzicht eigen activiteiten
Activiteit
Koffie uurtje

Toelichting
Inloop voor jong en oud
Start voor vele soorten activiteiten en nieuwe initiatieven

Frequentie
Eerst 1x/week, later naar 2 of
3x/week

Dorpsdiner

Gezellig samenzijn, koffie maaltijd en activiteit (vroegere
Gastendag)

4x per jaar

Yoga voor ouderen

Bewegen speciaal voor ouderen

Wekelijks

Volksdansen

(niet allen) voor ouderen

Wekelijks

Koersbal

Avond voor ouderen

Wekelijks in de winter

Klaverjassen

Avond voor jong en oud

2-wekelijks in de winter

Breicafé

Samen breien, inloop

Wekelijks

Computergebruik

Hulpbrigade van jongeren die mensen ondersteunen bij
het gebruik van de computer

Nog te bepalen

Kinderen en ouderen

Activiteit voor peuters en/of kinderen van de basisschool
samen met ouderen

Incidenteel

Help (een) formulier

Handige vrijwilligers helpen met het invullen van lastige
formulieren

Nog te bepalen

Computer en printer

Te gebruiken door dorpsbewoners

Incidenteel

Samen fietsen

Fietsen op een duofiets met iemand die dat niet alleen
kan

Incidenteel

Badminton voor de
jeugd

Samen spelen en trainen

Wekelijks

Volleybal voor de
jeugd

Samen spelen en trainen

Wekelijks

Jeu de boules

Op de baan bij het Doarpshûs; voor jong en oud

Eerst 1x/mnd, later vaker

Bewegen op muziek

Activiteit voor 40+

Nog te bepalen

Kaatsen

Opnieuw opstarten op het sportveld

Variabel

Disco voor de jeugd

Activiteit voor jeugd van 12 – 16 jr

Incidenteel

Kan je dat?

Ouderen met ervaring leren kinderen iets nieuws

Incidenteel

Kleine hulpvragen

Bemiddelen tussen vraag en aanbod van kleine
hulpvragen vanuit de pilot samen met Woudsend

Vraaggestuurd

Informatieavond

Over een bepaald thema, bv op gebied van welzijn,
gezondheid of sociaal

Incidenteel

Hulp bij WMOaanvraag

Adviseren over en hulp bij het indienen van een WMOaanvraag

Incidenteel

Kookworkshop

Gezond koken samen met een diëtiste

Incidenteel

Tekenen en schilderen

Teken- en schildermiddag voor jong en oud

Wekelijks
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Bijlage 2. Overzicht activiteiten in samenwerking met anderen
Vereniging/
organisatie
Qi Gong docent

Activiteit

Frequentie

Qi gong lessen voor jong en oud, vrijwilliger organiseert

Wekelijks

Shuttle ver. Stavoren

Badminton voor volwassenen

Nog te bepalen

Volleybalvereniging

Volleybal voor iedereen

Wekelijks

Yoga docent

Yoga lessen voor jong en oud

Wekelijks

Damclub

Damavond voor jong en oud

Wekelijks

Judo docent

Judokamp op het sportveld en trainen in de gymzaal

Jaarlijks ?

IJsclub Warns

Winteractiviteiten als er geen ijs is en vieren 150 jarig
bestaan in 2021

Incidenteel

Jeugdwerker SWF

Gezamenlijke activiteiten voor jeugd (12 – 16 jr)

Nog te bepalen

Jeugdwerker SWF

Bubbelvoetbal voor de jeugd

Incidenteel

BS De Meiboom

Jeugd van 12+ ondersteunt kinderen in iets waar ze zelf
goed in zijn

Incidenteel

BS De Meiboom

Activiteiten voor ouderen met kinderen

Incidenteel

Peuterspeelzaal Us Sté

Activiteiten voor ouderen met peuters

Incidenteel

Pedicure, kapper of
audicien

Speciaal voor ouderen die moeilijk kunnen reizen

Incidenteel

Dorpstuin Griene
Poarte

Griene Poarte-diner: oogsten, samen koken en samen
eten

4x per jaar

Dorpstuin Griene
Poarte

Gezamenlijke maaltijd voor wie een keer niet zelf wil
koken (niet alleen voor alleenstaanden)

1x per maand

Oranje Vereniging

-

Zonnebloem

Activiteiten voor ouderen/alleenstaanden

Meerdere malen per jaar

EHBO

Reanimatietraining met AED

Incidenteel

EHBO

EHBO trainingen voorondersteuning bij evenementen

Incidenteel

PKN

Catechisatie voor jongeren

Tweewekelijks

PKN

- Zondagsschool
- Oppasdienst bij doopdienst
- Koffie drinken voor jong en oud

Wekelijks
Variabel
Variabel

Christelijke plattelands
vrouwen

Thema-avonden met spreker

1 à 2x/maand

Diverse
buurtverenigingen

Gezamenlijke activiteiten

Incidenteel

Koningsdag
Zomerspelen
Sinterklaasfeest
Buurtvolleybalwedstrijd

Variabel

11

Bijlage 3. Indicatieve begroting 2021
Indicatieve begroting Doarpshûs De Treffe in Warns voor 2021
Vooropmerking. Omdat de gemeente SWF noch de huur, noch de subsidie voor het doarrpshus De Treffe heeft vastgesteld,
kunnen wij op dit moment niet meer dan een indicatieve begroting opstellen.

Uitgaven
Omschrijving

Inkomsten
Bedrag

Omschrijving

1 Huur gebouw aan gemeente SWF

€

4.000 ?

1 Subsidie gemeente SWF, ook voor

2 Variabele kosten doelactiviteiten

€

2.000

3 Schoonmaak

€

4 Beheer (inclusief inkoop)

€

5 Vrijwilligersvergoeding beheerders

€

1.500

6 Bloemetje of presentje voor vrijwilligers

€

150

7 Klein onderhoud

€

1.000

8 Investeringen

€

5.000

Bedrag
€

4.500 ?

2 Verwachte gebruikersbijdragen

€

3.500

350

3 Inkomsten koffie en thee

€

500

500

4 Verhuur aan derden

€

500

5 Subsidie voor investeringen

€

5.000

6 Donatie van Dorpsbelang

€

500

€

14.500

transitie Sociaal Domein

Totaal uitgaven

€ 14.500

Totaal inkomsten
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