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Werkgroep dorpshuis Warns
in samenwerking met Dorpsbelang Warns en Doarpskultuerhûs De Spylder

Visie Dorpshuis Warns 2020
Inleiding
De directe aanleiding voor het schrijven van een nieuwe visie voor een dorpshuis in Warns is de
opheffing van de Stichting Vrienden van Janke Tromp en de opzegging van de huur van het
Dienstencentrum Janke Tromp in MFA De Treffe per 1 oktober 2020. Hierdoor dreigt Warns de
beschikbaarheid te verliezen van een belangrijke ruimte in het dorp om dorpsactiviteiten in te
kunnen houden. Niet alleen de Stichting Vrienden van Janke Tromp maakt namelijk gebruik van het
Dienstencentrum, maar ook in totaal 16 andere verenigingen en groepen uit het dorp (zie bijlage I).
Zij doen dit als onderhuurder. Sommige doen dat structureel, andere incidenteel. Redenen die het
bestuur van Janke Tromp aangeeft om tot deze rigoureuze maatregelen te besluiten is dat de
belangstelling voor de door hen georganiseerde ouderenactiviteiten, passende binnen de statutaire
doelstellingen van de stichting, tanende is. De Janke Tromp heeft de huur van het Dienstencentrum
Janke Tromp in MFA De Treffe opgezegd. De gemeente heeft bijna tien jaar lang ongeveer € 33.000
subsidie aan de Stichting Janke Tromp verleend, waarvan circa 85% opging aan de huur van de
ruimtes aan WoonFriesland.
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft, bij monde van wethouder Erik Faber, tijdens de jaarvergadering
van Dorpsbelang Warns op 6 maart 2020 aangegeven dat de gemeente MFA De Treffe van
WoonFriesland wil aankopen, zodat de verhuurbare ruimtes (waaronder de gymzaal en het
Dienstencentrum Janke Tromp) betaalbaar blijven voor het dorp. Dorpsbelang Warns heeft het op
zich genomen om een visie neer te leggen, die waarborgt dat De Treffe gaat fungeren als een goed
bezocht dorpshuis voor Warns. Het zal een bredere functie krijgen dan nu het geval is en er zullen
meer activiteiten in plaatsvinden om de kosten voor de huur te kunnen dekken.
Wij vinden het daarnaast belangrijk dat in MFA De Treffe activiteiten (blijven) plaatsvinden ter
versterking van het sociale leven in Warns. Met het opheffen van de Stichting Vrienden van Janke
Tromp dreigde dat deel van het MFA De Treffe dat zij in gebruik hebben op commerciële basis te
worden verhuurd door WoonFriesland. Dat is in strijd met het oorspronkelijke doel van De Treffe,
namelijk een gebouw met een maatschappelijke functie voor Warns. Het nieuwe initiatief voor een
ontmoetingscentrum in De Treffe biedt ook de mogelijkheid om de sportzaal en het sportveld
actiever te benutten ten behoeve van de inwoners van Warns.
Ander aspect dat in deze dorpsvisie meespeelt, is dat Warns al een doarpskultuerhûs heeft (De
Spylder), dat nu bij de gemeente aangemerkt staat als hét dorpshuis of dé ontmoetingsplek in Warns
en de gemeentelijke subsidie voor dorpshuizen krijgt. De gemeente heeft aangegeven geen
‘concurrentiestrijd’ in Warns te willen veroorzaken in geval er sprake is van twee dorpshuizen. Aan
de ene kant geldt dat voor het activiteitenaanbod en aan de andere kant voor het toekennen van de
gemeentelijke subsidie voor dorpshuizen. De gemeente heeft gevraagd om één aanspreekpunt voor
beide voorzieningen.
Daarnaast biedt de ontwikkeling van een nieuwe visie voor een dorpshuis in Warns 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. In de nieuwe visie over het
dorpshuis Warns gaan we proberen om deze inwoners meer te betrekken bij het dorpsleven.
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Hiervoor gaat Dorpsbelang Warns een pilot ‘transitie van het sociale domein’ aan samen met
Dorpsbelang Woudsend en in samenwerking met Marcel Faasse en Dorpen coördinator Erik Visser.
Doel zal zijn om door diverse preventieve activiteiten te besparen op kosten van de WMO en van de
gezondheidszorg.

Situatie Warns
Warns (inclusief de buurtschappen Laaxum en Skarl) is een dorp met 790 inwoners. Het is een
veerkrachtig dorp dat hoofdzakelijk ‘draait’ op vrijwilligersorganisaties. De inwoners van Warns
bestaan deels uit Friezen en deels uit ‘import’. Deze inwoners komen uit alle delen van Nederland en
ook daarbuiten. Ze zijn hier veelal komen wonen voor de rust en de mooie omgeving.
Warns is een lintdorp en er is van oudsher een duidelijke scheiding tussen ’t Noard en ’t Sou, met de
Buorren er tussenin. Een echte kern, waar bewoners samenkomen, kent het dorp niet. Ook MFA De
Treffe vervult deze rol niet. Daarnaast hadden wij tot voor kort twee basisscholen (de openbare en
de christelijke school). Ouders en kinderen bleven veelal binnen hun eigen ‘groep’ en bemoeiden zich
nauwelijks met die van de andere school. Beide scholen zijn in 2010 samen in MFA De Treffe
gehuisvest, toen nog als twee afzonderlijke scholen. In 2017 zijn ze samengegaan in de Basisschool
De Meiboom.
Dit alles geeft beeld van een grote diversiteit aan inwoners met verschillende achtergronden en
ambities. Men leeft in Warns op een goede voet samen, maar het is niet één gemeenschap.
Warnsers zijn over het algemeen heel tolerant naar elkaar en zijn georganiseerd in veel verschillende
‘clubjes’, die relatief los van elkaar staan. Activiteiten van de Oranjevereniging (waaronder het
tweejaarlijkse Warnser feest) en het Tentfeest van Warns lopen wel dwars door alle afzonderlijke
groepjes heen. Ook Dorpsbelang weet een groot deel van de Warnser bevolking te bereiken.
Warns kent geen winkels meer, die zijn de afgelopen 10 jaar vertrokken uit het dorp. De laatste
waren de bakker en de buurtsuper in 2016, de winkel in huishoudelijke artikelen en tuinmeubelen
van Bekkema in 2013. In 2019 stopte het postagentschap en de WMO taxiritten door Sirag in Warns.
Dat betekent niet dat Warns een dood(s) dorp is. De sociale binding in het dorp verloopt via diverse
voorzieningen, organisaties en verenigingen, die door Warnsers zelf zijn opgezet, door vrijwilligers
bestuurd en bemenst worden en die veelal goed lopen. Voorbeelden hiervan zijn het
Doarpskultuerhûs De Spylder, de Oranjevereniging, Het Tentfeest, Dorpsbelang, de Dorpstuin Griene
Poarte, de EHBO en de kerken (PKN en Doopsgezinde en de Katholieke kapel). Een aantal
organisaties staat echter onder druk. Zo heeft de overkoepelende Warnser Sportvereniging (WSV)
nog maar 1 bestuurslid/penningmeester en zijn de enige aangeboden sporten in 2020 in Warns
gymnastiek en volleybal. Tijdens de periode van Sportdorp (2013-2018) was er een flinke opleving
van sportactiviteiten in het dorp, maar mede door het vertrek van de initiatiefnemers en het
ontbreken van opvolging, zakte het sportaanbod weer in. Vorig jaar heeft de organisatie voor
ouderenactiviteiten, Janke Tromp, de handdoek in de ring gegooid.
Al deze voorzieningen, verenigingen en activiteiten zijn van groot belang voor de leefbaarheid van
Warns. De verantwoordelijkheid die de vrijwilligers voor de ‘eigen’ organisatie voelen is groot, maar
er is maar beperkte samenhang en onderlinge afstemming tussen de organisaties.
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MFA De Treffe nu nog geen dorpshuis
MFA De Treffe is in 2010 in opdracht van de gemeente
gebouwd door WoonFriesland om te fungeren als centrale
ontmoetingsplek in Warns. Voor de plattegrond zie bijlage 2.
Het bestaat op dit moment uit:








Basisschool De Meiboom, met speelruimte om de
school en bibliotheek
Gymzaal (midden in het gebouw), gemeente huurt
van WoonFriesland en verhuurt aan de WSV (Warnser
Sportvereniging)
Sportveld (Gemeente beheert)
Peuteropvang en peuterspeelzaal Us Sté (huurt van WoonFriesland)
Fysiotherapie praktijk (huurt van WoonFriesland)
Dienstencentrum Janke Tromp (de Stichting Vrienden van Janke Tromp huurt van
WoonFriesland en verhuurt onder aan diverse organisaties, huur opgezegd per 1-10-2020)

Tot op heden heeft De Treffe de functie van centrale ontmoetingsplek echter niet. Het is nu vooral
een scholengebouw. Oorzaken hiervan zijn:








Vanaf het begin heeft de hoge huur, die de eigenaar WoonFriesland vraagt voor de ruimtes
in De Treffe, een drempel opgeworpen voor organisaties, verenigingen en inwoners van
Warns om van het gebouw gebruik van te maken. De gemeente is tegemoet gekomen door
het subsidiëren van de stichting Vrienden van Janke Tromp en WSV (Warnser
Sportvereniging), maar het gebouw is nooit ‘eigen’ geworden. Daarbij is de subsidiëring niet
vanzelf gegaan, maar moest er flink met de gemeente onderhandeld worden. Zo besloot
WSV na het vervallen van de subsidietermijn, het huurcontract met WoonFriesland van de
gymzaal per 1 januari 2017 op te zeggen, omdat de huur niet meer op te brengen was. Deze
was 3 keer hoger dan het tarief dat de gemeente in rekening brengt voor haar gymzalen. Na
lang soebatten (met artikelen hierover in LC) is toen met de gemeente overeengekomen dat
zij de huur van de zaal aan WoonFriesland overneemt en aan WSV het gemeentelijke tarief in
rekening brengt.
Janke Tromp is een stichting voor ouderen. Dit stempel heeft het (ligt ook statutair vast) en
zo wordt dat ook ervaren in het dorp. De stichting bestaat sinds 1977 en het huidige bestuur
heeft al meer dan 10 jaar zitting. De belangstelling voor de activiteiten van deze stichting
loopt de laatste jaren flink terug. Hierdoor heeft de stichting ook weinig bestaansrecht meer
en heeft het bestuur besloten de stichting op te heffen.
De ruimte die de Stichting Vrienden van Janke Tromp als hoofdhuurder huurt in MFA De
Treffe wordt door de inwoners van Warns vooral gezien als ruimte voor ouderenactiviteiten.
De onderhuurders (zie bijlage 1) huren van Janke Tromp. De ruimte wordt schoongehouden
door vrijwilligers van Janke Tromp. Er gelden veel regels en voorwaarden; mede daardoor
wordt de ruimte niet altijd als heel toegankelijk ervaren.
Omdat er geen centraal beheer of een centrale beheerder is in het gebouw, is het voor de
inwoners van Warns vaak onduidelijk bij wie ze ruimtes kunnen huren voor activiteiten.
WoonFriesland is alleen aanspreekpunt voor de hoofdhuurders en is geen partij voor
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onderhuurders of incidentele huurders. Zo is er voor velen in het dorp niet duidelijk bij wie ze
de gymzaal of het sportveld kunnen huren.
Het belangrijkste waarom De Treffe niet ervaren wordt als sociale ontmoetingsplek is dat er
geen sociale en fysieke structuur is die mensen stimuleert om uit te wisselen tussen de
verschillende groepen die gebruik maken van dezelfde ruimtes.

Warns heeft een doarpskultuerhûs (De Spylder), dat een deel van dorpsactiviteiten onderbrengt. De
Spylder heeft een belangrijke functie in het dorp; de culturele activiteiten hebben duidelijk een
regionale functie. In De Spylder vinden naast muziek-, toneel-, en filmvoorstellingen en repetities
voor toneel en koren ook andere meer dorpshuisachtige activiteiten plaats.
Overwogen is of De Spylder niet kan worden uitgebreid tot hét dorpshuis van Warns. Dit bleek niet
realistisch te zijn en bovendien zou dan de maatschappelijke functie van MFA De Treffe nog kleiner
worden.

De noodzaak van een fijn en toegankelijke dorpshuis in Warns
Verenigingen en organisaties hebben faciliteiten nodig waarin ze hun activiteiten kunnen houden.
Warns heeft veel verenigingen en organisaties. Daarin past een tweede ontmoetingsruimte.
Allereerst is het van belang dat de verenigingen en organisaties die nu onderdak vinden in de ruimte
van Janke Tromp dit onderdak behouden. Als ze niet meer terecht kunnen in deze ruimte, dan zullen
ze elders onderdak dienen te vinden (in de meeste gevallen dorpen buiten Warns) of zich moeten
opheffen.
De visie voor een Dorpshuis 2020 omhelst echter veel meer dan het onderbrengen van deze
groepen. We willen hiermee namelijk de leefbaarheid in Warns op meerdere gebieden versterken.
Warns is anno 2020 een leefbaar dorp en dat willen we graag zou houden. De meeste mensen die
hier wonen zijn heel tevreden met hun woonomgeving en hun sociale omgeving.
Maar toch zijn er ook zwakkere punten van Warns te benoemen, die voor de toekomst van Warns
een bedreiging kunnen vormen:
1. de sociale cohesie in Warns is beperkt (zie situatie Warns);
2. Warns heeft geen winkels, daarmee zijn belangrijke ‘natuurlijke’ ontmoetingsplaatsen
verdwenen;
3. tussen de verenigingen en organisaties onderling is er weinig informatie-uitwisseling,
waardoor er zomaar iets kan verdwijnen zonder dat iemand buiten de eigen organisatie de
kans heeft gehad dat te voorkomen (voorbeelden Stichting Janke Tromp, Sportdorp, WMO
taxivervoer);
4. nu de Stichting Vrienden van Janke Tromp besloten heeft zich op te heffen, is er geen
organisatie voor ouderen meer in Warns, hierdoor verdwijnt voor deze – toch al
kwetsbaardere groep – een mogelijkheid om er op uit te gaan. Dit vergroot de kans op
isolement voor ouderen, temeer omdat er ook al geen winkels zijn. Juist in deze tijd nu de
oudere mens langer thuis blijft is het van belang dat er ruimte is voor sociale dienstverlening
en ondersteuning van de hulpbehoevende medemens. Een belangrijke taak binnen het
Sociaal Domein van de gemeente;
5. de sportactiviteiten zijn teruggelopen nadat sleutelfiguren zijn vertrokken;
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6. er is een groep moeilijker te bereiken inwoners, die zich – om individuele redenen (soms ook
uit eigen wil) – uit het dorpsleven heeft teruggetrokken.
Wat ontbreekt is een fysieke en sociale structuur waarin allerlei initiatieven samenkomen en elkaar
bevruchten en dat een broedplaats kan zijn van nieuwe initiatieven voor jong en oud.

Een gedragen dorpsvisie
Om een zoveel mogelijk een gedragen visie te krijgen voor een Dorpshuis Warns, hebben we
inwoners van Warns betrokken bij de totstandkoming van deze visie. Hierbij worden we
ondersteund door Eddy Lania van Doarpswurk.
Dit hebben we gedaan door:
1) een bijeenkomst met Warnser verenigingen en organisaties met wethouder Erik Faber op
27 november 2019
Doel van deze bijeenkomst was de gemeente duidelijk te maken dat ook andere organisaties en
verenigingen in Warns van Dienstencentrum Janke Tromp gebruik maken en voor hun onderdak
hiervan afhankelijk zijn. Hierbij werden wethouder Faber uitgenodigd, Marcel Faasse (destijds
coördinator dorpshuizen van de gemeente) en Erik Visser (als dorpencoördinator ons aanspreekpunt
binnen de gemeente). Er was een grote opkomst bij deze bijeenkomst en wethouder Faber was
hierna overtuigd van het belang van het behoud van de ruimte voor het dorp.
2) een dorpsbijeenkomst tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang op 6 maart 2020
Het voornaamste thema van de jaarvergadering van Dorpsbelang op 6 maart jl. was het dorpshuis.
Alle inwoners van Warns waren hiervoor uitgenodigd. De opkomst voor de jaarvergadering was vele
malen groter dan voorgaande jaren. Ook hier werd weer duidelijk dat Warns belang hecht aan een
dorpshuis voor Warns, waar alle bestaande activiteiten, maar ook nieuwe dorpsactiviteiten kunnen
plaatsvinden. Bij de jaarvergadering waren wethouder Faber, Marcel Faasse en Erik Visser aanwezig.
De wethouder deed in de volle zaal de toezegging dat de gemeente in het proces is van aankoop van
De Treffe. Hij gaf de inwoners van Warns het vertrouwen dat het goed zou komen met het dorpshuis,
mits er voldoende draagkracht is vanuit het dorp.
3) een dorpsenquête om draagkracht voor dorpshuis te onderzoeken
Van 17 t/m 30 april is er een huis-aan-huis enquête gehouden met een uitgebreide vragenlijst. Deze
is, ondanks dat de periode midden in de Coronacrisis plaatsvond, door een derde van de inwoners
van Warns ingevuld. Dit leverde veel concrete, betrouwbare informatie op.
In de enquête werd inwoners ook gevraagd of zij een bijdrage zouden willen geven aan de realisatie
en/of beheer van het nieuwe dorpshuis. Hier hebben 50 respondenten zich opgegeven voor
specifieke taken. Bij akkoord voor een dorpshuis vanuit de gemeente, kan onmiddellijk worden
gestart.
Uit de enquête blijkt dat, naast de huidige dorpsactiviteiten in het Janke Tromp Dienstencentrum, er
een aanwas van andere activiteiten te verwachten valt. Als het stempel van ‘ouderencentrum’ er af
gaat en het wordt een fijne en toegankelijke ruimte met nieuwe invulling en inrichting, dan trekt het
naar verwachting (en zoals ook blijkt uit de enquête) een veel grotere groep inwoners.
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Als werkgroep hebben we ideeën genoeg om nieuwe activiteiten te starten. Zo denken we
bijvoorbeeld aan een inloopochtend met koffiedrinken tussen 10 en 12 en sportactiviteiten voor de
jeugd. Er hebben zich in de enquête 19 vrijwilligers opgegeven om activiteiten te begeleiden. Dus
dat is iets wat meteen kan worden opgepakt.
Bijeenkomsten van buurtverenigingen (in de enquête als belangrijkste activiteit genoemd voor een
dorpshuis) bijvoorbeeld worden nu ook in de groepsaccommodatie van de Weyde Blick in Warns
gehouden. Dit moet altijd in de ‘gaten’ van verhuur aan vakantiegasten ingepast worden. Na
aanpassing en herinrichting van de ruimte zouden deze voortaan ook in De Treffe kunnen
plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor familiebijeenkomsten en kerkelijke bijeenkomsten (zoals de
catechisatie).
‘Samen koken en eten’ is een activiteit die de succesvolle dorpstuin ‘Griene Poarte’ kan verbinden
met het dorpshuis. Als concrete, nieuw op te starten activiteit wordt door vrijwilligers van de
dorpstuin genoemd: 2 keer per jaar een maaltijd bereiden voor het dorp met de groenten uit de
dorpstuin. Samen oogsten, samen eten. De ambitie bestaat om verder te gaan dan dit, maar
allereerst maar eens proberen of dit aanslaat.
Een judokamp is een andere nieuwe concrete activiteit. Dit initiatief bestond al eerder, maar het was
binnen de huidige setting niet te regelen. Het idee is om het sportveld te gebruiken worden om de
vele jonge judoka’s in tenten te laten overnachten, de gymzaal om de sport te beoefenen en de
keuken en zaal van het huidige Dienstencentrum Janke Tromp om de jeugdgroep te voorzien van
eten en drinken.
Een activiteit om verbinding te leggen tussen ouderen en kinderen uit Warns zou bijvoorbeeld
kunnen zijn, samen knutselen of vaardigheden overbrengen op kinderen zoals banden plakken,
vogelhuisjes maken of pannenkoeken of koekjes bakken.
Uit de enquête komt naar voren dat de volgende nieuwe activiteiten mogelijk zijn:














bingo op humoristische wijze
badminton
breien
hobbycursussen
timmerdorp
kerkelijke activiteiten
pannenkoeken eten, soepdag van
de tuin
repair café
oefenruimte bands
yoga
jaarvergadering verenigingen
gezamenlijk koffiedrinken tussen 10 en 12 uur
sportdorp weer nieuw leven in blazen

Concrete nieuwe activiteiten zijn:


1 of 2 keer per jaar samen oogsten op de dorpstuin en dan een maaltijd bereiden
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feest geven
judokamp
energetisch tekenen, schilderen voor jong, medium en oud
disco voor de jeugd
stijldansen

Het verslag van de dorpsenquête is opgenomen als bijlage 3.
Vragenlijst verenigingen en organisaties
Naast de dorpsenquête is een vragenlijst gestuurd naar alle verenigingen en organisaties in Warns
(zie bijlage 3). Hen werd gevraagd naar het aantal leden/deelnemers, of zij gebruik willen (gaan)
maken van het dorpshuis en de mate waarin (frequentie en duur). Hierdoor is het mogelijk een
goede indruk en overzicht te krijgen van alle activiteiten in het Dorpshuis De Treffe.
Ook dorpsactiviteiten in De Spylder
Als we het hebben over alle dorpsactiviteiten is dat inclusief de activiteiten die al in De Spylder
plaatsvinden. De Spylder heeft een stevige positie in Warns. Er vinden muziek-, toneel-, theater-, en
filmvoorstellingen plaats, maar ook activiteiten als een kerstmarkt, vergaderingen, toneellessen voor
jeugd en volwassenen, muzieklessen, feesten en begrafenisbijeenkomsten.

De Treffe en De Spylder vanaf 2020 samen in De Ferbining, dorpshuis Warns
In een bijeenkomst op 14 mei jl. met vertegenwoordigers van De Spylder en Dorpsbelang en met
ondersteuning vanuit Doarpswurk, is het idee uitgewerkt dat alle dorpsactiviteiten samen het
Dorpshuis Warns vormen. Fysiek vinden deze dorpsactiviteiten over twee locaties plaats (De Treffe
en De Spylder), die beide een eigen identiteit hebben en een eigen vorm van exploitatie en beheer.
Doelstellingen van het Dorpshuis Warns 2020 zijn;
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.
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Twee nieuwe stichtingen
Besloten is om naast de bestaande Stichting De Spylder een nieuwe stichting op te richten: stichting
Dorpshuis De Treffe, die samen weer in een tweede nieuw op te richten stichting De Ferbining,
dorpshuis Warns vertegenwoordigd zijn. De laatste stichting is de spreekbuis met de gemeente
Súdwest-Fryslân en zal de vereiste subsidies aanvragen. Het organiseren van de activiteiten en het
beheer gebeurt in de andere twee stichtingen (De Spylder en Dorpshuis De Treffe).

Activiteiten, exploitatie en beheer Dorpshuis Warns 2020
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.
Huren en gebruiksvergoedingen zullen op elkaar worden afgestemd.
De activiteiten
De Spylder heeft 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 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
Beiden staan verder open voor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bijeenkomsten buurtverenigingen
Koffie na begrafenissen
Vergaderingen
Familiebijeenkomsten
Kinderactiviteiten
Jeugdactiviteiten
Vrouwenactiviteiten

We verwachten in het komend jaar de volgende activiteiten in Dorpshuis De Treffe te kunnen
verwelkomen:
a. De activiteiten die nu in het Dienstencentrum Janke Tromp plaatsvinden (zie bijlage 1).
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b. Nieuwe activiteiten waaronder die via de enquête naar voren zijn gebracht, zoals:
 Diverse inloopactiviteiten
 Bijeenkomsten van buurtverenigingen
 Oogsten en samen koken en eten vanuit de dorpstuin de Griene Poarte
 Feesten
 Disco voor de jeugd
 Stijldansen
 Tekenen en schilderen
 Activiteiten voor de school De Meiboom
 Opstarten van de kaatsvereniging
 Catechisatie van de PKN
 Activiteiten van de IJsclub (volgend jaar 150 jaar).
c. Activiteiten die nu in de groepsruimte van De Weyde Blick gebeuren.
d. Activiteiten die geïnitieerd zullen worden vanuit de pilot Transformatie Sociaal Domein
samen met Woudsend.
De exploitatie
De exploitatie ziet er voor beide locaties anders uit.
Dorpshuis De Treffe
Bij aankoop van MFA De Treffe door de gemeente zal er bij de exploitatiekosten van Dorpshuis 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 de huuromzet. Verenigingen, organisaties en ook particulieren
die van de ruimtes van De Treffe gebruik willen maken, structureel of incidenteel, zal daarvoor een
huurprijs in rekening worden gebracht.
Door Dorpshuis De Treffe zullen zelf ook activiteiten worden ontwikkeld. We denken dan
bijvoorbeeld aan samen koffie drinken tussen 10 en 12, of samen koken en eten, of een maandelijkse
knutselmiddag voor ouderen en kinderen. Voor de kosten van deze activiteiten zal subsidie worden
aangevraagd.
In Dorpshuis De Treffe zal bewust niet worden 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 huren 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. Voor deze zelfwerkzaamheid zal incidenteel een vrijwilligersvergoeding worden betaald.
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De Spylder
Bij De Spylder is het gebouw (de voormalige Gereformeerde kerk) eigendom van de stichting. Voor
het onderhoud krijgt De Spylder (als dorpshuis) via een 10 jarig onderhoudsplan subsidie van de
gemeente. Het huidige plan loopt in 2022 af. Ook krijgt De Spylder jaarlijks subsidie voor het
culturele programma.
Verder bedruipt De Spylder zich helemaal zelf. De kosten van de exploitatie worden gedragen door
de baromzet en de huur van de ruimtes voor overig gebruik.
Het beheer
De Spylder
Het beheer van de Spylder is succesvol ingericht. Het beheer is verantwoordelijk voor verhuur en de
agendering, de inkoop, de inzet van vrijwilligers achter de bar bij voorstellingen en de schoonmaak.
De beheerder krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Op dit moment is het beheer opgesplitst
over twee personen.
Er is een bestuur dat verantwoordelijk is voor de bestuurlijke zaken, de financiën en het onderhoud
van het gebouw. Daarnaast zijn er werkgroepen voor programmering van de voorstellingen en
andere activiteiten.
Het bestuur vergadert circa 6 – 8 x per jaar. Minimaal twee maal per jaar is er afstemming tussen het
bestuur en de programmering.
Dorpshuis De Treffe
De Treffe zal wat betreft beheer een stuk eenvoudiger zijn dan dat van de Spylder, omdat er geen bar
is en daarom ook geen inkoop en inroostering van vrijwilligers achter de bar.
Net als bij de Spylder komen er bij voorkeur twee beheerders die verantwoordelijk zijn voor agendaen sleutelbeheer en voor schoonmaak. Ook hier hebben zich al voldoende mensen voor opgegeven
via de enquête. Het betreft dan wel de schoonmaak van de ruimtes van het huidige Dienstencentrum
Janke Tromp, de schoonmaak van de gymzaal is nu al door de gemeente geregeld met een
schoonmaakbedrijf en dat zal ook zo doorgaan.

Governance
Overkoepelende Stichting De Ferbining, dorpshuis Warns
Het idee is dat dit een heel lichte constructie wordt, die alleen vergadert over subsidieaanvragen en
over afstemming tussen De Treffe en De Spylder. Het zwaartepunt van bestuur en beheer ligt in de
beide andere stichtingen. Het bestuur bestaat uit de voorzitters van De Treffe en van De Spylder en
een onafhankelijke voorzitter. Bestuursleden van De Spylder en Van De Treffe kunnen een ander lid
uit het bestuur meenemen (bv de penningmeester voor subsidieaangelegenheden). Het bestuur
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vergadert minimaal 1 x per jaar en verder zo vaak als nodig. Het bestuur vergadert om en om in De
Treffe en in De Spylder.
Het bestuur legt naar het dorp verantwoording af op de jaarvergadering van Dorpsbelang.
Stichting Dorpshuis De Treffe
Het bestuur bestaat uit 3 – 5 leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het
bestuur is verantwoordelijke voor bestuurlijke zaken, financiën en intern onderhoud.
Stichting De Spylder
Er is geen reden de huidige bestuurlijke constructie aan te passen.

Financieel
Wij gaan er vanuit dat de overkoepelende stichting geen kosten maakt en ook geen inkomsten heeft.
Alle activiteiten gebeuren ten behoeve van de beide andere stichtingen en door vrijwilligers. Op dit
moment kunnen we nog geen bedragen invullen omdat er nog te veel onzeker is, waaronder de huur
van het gebouw.
De Treffe
De inkomsten van De Treffe zullen bestaan uit verhuur voor:
I.

gebruik van de ruimte door de huidige verenigingen en organisaties in Dienstencentrum
Janke Tromp (raming: € per jaar);
aanvullend gebruik (concrete activiteiten), zoals aangegeven in de dorpsenquête
(raming: € per jaar);
aanvullend gebruik door buurtverenigingen en feesten, die nu op vakantiepark de Weyde
Blick in Warns worden gehouden (raming: € per jaar).

II.
III.

Voor De Treffe ziet de geraamde exploitatie van het Dorpshuis er als volgt uit:
UITGAVEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Huur, energie en water
Schoonmaak
Klein onderhoud
Beheer
Vrijwilligersvergoeding
Representatiekosten

Totaal uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
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INKOMSTEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verhuur ruimten
Vergoeding koffie en thee
Bijdragen van deelnemers/bezoekers
Donaties
Subsidie gemeente
Subsidie voor activiteiten

Totaal inkomsten

€
€
€
€
€
€
€

Communicatie
Het Dorpshuis De Treffe zal haar activiteiten aankondigen via het dorpskrantje De Warnser Poarte
(elke 2 maanden) en via een pagina op de website Warns. We willen het jaar beginnen met een open
dag waarin de verschillende organisaties hun activiteiten aankondigen. Daarnaast zullen er
regelmatig bijeenkomsten georganiseerd worden waarin we met de vrijwilligers nieuwe ideeën en de
voortgang bespreken.

Bijlagen
Bijlage 1. Overzicht huidige gebruik van (onderhuur van) Dienstencentrum Janke Tromp
Bijlage 2. Plattegrond MFA De Treffe (2010)
Bijlage 3. Verslag dorpsenquête van 17 t/m 30 april 2020
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Bijlage 1. Overzicht huidige gebruik van (onderhuur van) Dienstencentrum Janke Tromp
Vereniging/
organisatie

Contact
persoon

Gebruik zalen

Oranje
Vereniging

Harmen
Gerbrandij

-

Begrafenis
vereniging

Aantal gebruikers

Geschat gebruik
op jaarbasis

variabel

8 x totaal 400

Johanna de
Vries

Zomerspelen
Sinterklaas feest
Koningsdag
Wens is om jaarlijkse
buurtvolleybalwedstrijden te gaan
organiseren
- etc. voor jong en oud
- leden vergadering
- koffie drinken na een begrafenis

variabel

5 x 50 = 250

Damclub

Henk Venema

- Wekelijkse damavond

35 x 20 – 40 = 900

EHBO

Geeske Dijkstra

- Herhalingsavonden/dagen
- Herhalingsavonden/dagen
- AED reanimatie training voor Warns e.o.

Chr. plattelands
vrouwen

Sippie de Roos

- maandelijks 1 a 2 avonden

WSV

Froukje Bajema

- bestuurlijk overleg etc.
wens om gebruik te kunnen maken van de
zaal “Janke Tromp” grenzend aan de
gymzaal

20 leden, wanneer er een
damclub van elders wordt
uitgenodigd zijn er zo'n 40
aanwezig
21 EHBO leden. In de kleine zaal
heeft de EHBO ver. al haar
materialen staan opgeborgen in 3
grote kasten. EHBO heeft haar
(herhaling)lessen verdeeld over 4
keren per jaar. Twee keer per jaar
vindt er een AED reanimatie
avond plaats voor dorpsbewoners
e.o. Deze avonden zijn er rond de
20 mensen aanwezig. EHBO
verzorgt ook het onderhoud van
de AED`s in Warns.
Wordt bezocht door zo`n 12
vrouwen, wanneer er een spreker
komt verdubbelt dit aantal vaak
variabel

6 x 20 = 120

15 x 15 = 225
6 x 5 = 30
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Vereniging/
organisatie
Protestantse kerk

Contact
persoon
Odilia Osinga

Zonnebloem

Piet Keesman
Stavoren
Cornelis de
Roos

Tentfeest van
Warns
Volksdansen
Yoga
Qi Gong
Koersbal
Schildersclub JT
Klaverjassen JT
Dogs Work

Buurtbus
Verhuur aan
families etc.
Inloop JT

Klaske
Bekkema
Monica
Siebrig Hofstra
Willem Bouma
?
Sippie
Zeldenrust
Maud Jacobs

Jan Dijkstra
Skarl

Gebruik zalen

Aantal gebruikers

- wekelijks de zondagsschool
- bij gebruik doopdienst oppasdienst
- koffie drinken
voor jong en oud
- meerdere malen per jaar voor
ouderen/alleenstaanden activiteiten
- vrijwilligersoverleg
- evaluatie
- gebruik keuken
- wekelijkse dansmiddag voor ouderen

variabel

Geschat gebruik
op jaarbasis
45 x 10 = 450

Rond de 40 deelnemers

8 x 40 = 320

variabel

5 x 10 = 50

25 deelnemers

40 x 25 = 1000

-

wekelijkse yoga lessen voor jong en oud
wekelijkse qi gong lessen voor jong en oud
wekelijkse koersbal avond voor ouderen
wekelijkse schildermiddag voor jong en oud
in de wintermaanden elke 14 dagen klaverjasavond voor jong en oud
- tientallen keer per jaar training bedoeld voor
het trainen van therapie honden en
begeleiden van de baasjes hiervan. Daarbij
wordt ook gebruik gemaakt van het
aangrenzende sportveld. Daar deelnemers
vaak van ver komen heeft Warns e.o. er
voordeel van omdat men gebruik maakt van
de overnachtingsmogelijkheden en
eetgelegenheden. Men komt graag terug
voor een vakantie.
- maandelijkse vergadering

15 deelnemers
2 x 15 deelnemers
12 deelnemers variabel (winter)
6 deelnemers/variabel
25 deelnemers/variabel

35 x 15 =525
35 x 30 = 700
15 x 12 = 180
15 x 6 = 90
10 x 25 = 250

25 deelnemers/variabel

30 x 25 = 750

7 personen

5 x 7 = 35

- tientallen keren per jaar

variabel

10 x 40 = 400

- open elke werkdag in de ochtend en
wanneer activiteiten plaats vinden.
Voorziening voor ouderen.

variabel

200 x 4 = 800
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Vereniging/
organisatie

Contact
persoon

Gebruik zalen

Aantal gebruikers

Geschat gebruik
op jaarbasis

Mogelijke nieuwe activiteiten
IJsclub

Steven Agricola

Verschillende
buurtverenigingen

- Noarderburen
- Van C tot Sea
- Middenkrite
- Skarl/Laaksum
- Ald en nij
- ‘t Sou
Harmen
Gerbrandij
Jella Setters/
MR. lid

Kaatsvereniging
School “De
Meiboom”
Jeu de boules

- Nu niet direct actief in het MFA, wens is er
wel daar de ijsclub Warns volgend jaar
(2020) hun 150 jarig jubileum viert. Er
zullen de gehele wintermaanden activiteiten
plaats vinden, voor jong en oud
- meerdere malen per jaar worden de zalen
gebruikt voor buurtactiviteiten

variabel

3 x 40 = 120

variabel

10 x 50 = 500

- Is momenteel niet actief maar heeft deze
wens wel. Voor jong en oud
- Wens van de school is om de zalen te
gebruiken voor de verschillende
activiteiten
- nu niet actief, de banen liggen er en de
wens is om nieuw leven te blazen. Voor
jong en oud

variabel

5 x 12 = 60

variabel

5 x 25 = 125

variabel

10 x 10 = 100
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Bijlage 2 Plattegrond van MFA De Treffe (2010)

De scholen
DC Janke Tromp
Kinderopvang
MFC
Sport
Fysio
Algemeen

Begane grond
16

De scholen
DC Janke Tromp
Kinderopvang
MFC
Sport
Fysio
Algemeen

Eerste verdieping
17

Bijlage 3. Verslag dorpsenquête van 17 t/m 30 april 2020
Van 17 t/m 30 april 2020 hebben inwoners van Warns, Skarl en Laaxum de kans gehad om via een
huis aan huis enquête van Dorpsbelang hun bijdrage te leveren aan het initiatief voor behoud van
het Dienstencentrum Janke Tromp voor inwoners van Warns door de MFA De Treffe uit te laten
groeien tot een echt ontmoetingscentrum (dorpshuis) voor heel Warns.
De respons en de representativiteit
Respons
Warns, inclusief de buurschappen, Laaxum en Skarl tellen samen 340 woningen. Het totaal aantal
inwoners inclusief deze buurtschappen is 790 (https://allecijfers.nl/woonplaats/warns/).
De enquête is ingevuld door 116 huishoudens, die opgeteld bestaan uit 280 inwoners uit Warns e.o.
Dit is een respons van 34%.
Representativiteit
De huishoudens van de respondenten bestaan voor 36% uit vrouwen, 35% uit mannen en 30% uit
kinderen. De respons is goed verdeeld over twee persoonshuishoudens (44%), alleenstaanden (26%),
en gezinnen (30%).
De leeftijdsgroep 60 tot 80 jaar komt het meest voor bij de respondenten (36%), gevolgd door de
groep van 40 tot 60 jaar (20%), daarna de inwoners boven de 80 jaar (19%). De overige 25% van de
respondenten is evenredig verdeeld over de jongere leeftijdsgroepen.
Conclusie
Een respons van 34% mag een hoge respons genoemd worden op een schriftelijke enquête.
Daarnaast vormen de respondenten een goede afspiegeling van de bevolking van Warns. De
samenstelling van huishoudens en leeftijdsgroepen onder de respondenten is evenwichtig en komt
grotendeels overeen met de werkelijke situatie in Warns. De grootste groep inwoners van Warns,
Laaxum en Skarl bevindt zich in de leeftijd 45 tot 65 jaar (33%) en 65 jaar en ouder (23%) en bestaat
uit twee persoonshuishoudens (37%).
De uitkomsten
I)

Belang van dorpshuis voor jong en oud voor Warns

Op de vraag of men het van belang vindt dat er een dorpshuis is voor jong en oud in Warns, geeft
slechts 1 respondent een ‘nee’ . Dus bijna 100% van de respondenten vindt het belangrijk.
Twee derde van de respondenten maakte al gebruik van het Dienstencentrum Janke Tromp, de
gymzaal of het sportveld. Op de vraag ‘van welke faciliteit of activiteit maakt u gebruik’ zijn de
antwoorden heel divers en bevatten alle activiteiten die nu al in De Treffe plaatsvinden.
Drie respondenten geven aan dat we al een dorpshuis in Warns hebben, namelijk De Spylder, en dat
de activiteiten ook prima daar in zouden kunnen plaatsvinden. Zij zien niet de meerwaarde van het
Dienstencentrum Janke Tromp.
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II)

Beoordeling van de huidige faciliteiten van De Treffe

Op de vraag hoe de respondenten de uitstraling, de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid
van het Dienstencentrum Janke Tromp, de gymzaal en het sportveld waarderen, is het beeld als
volgt:

Janke Tromp

goed
neutraal
niet goed

Uitstraling

Toegankelijk

Gebruiksvriendelijk

35,5%
32,7%
31,8%

56,1%
30,8%
13,1%

49%
36%
15%

De helft van de respondenten is tevreden over het Dienstencentrum Janke Tromp wat betreft de
toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid. Een derde is neutraal daarover.
Een derde van de respondenten is tevreden over de uitstraling, een derde is neutraal en een derde
kruist ‘niet goed’ aan. Bij de gewenste veranderingen staat genoteerd dat ze het dienstencentrum
nu te saai, te functioneel, te weinig sfeervol en klinisch vinden. Deze respondenten zouden het graag
wat warmer en gezelliger zien.
Volgens een aantal respondenten zou de toegankelijkheid van de toiletten beter kunnen.
Andere verbeterpunten zijn: hogere uitstraling van de ingang, duidelijkere bewegwijzering, betere
regeling van de temperatuur (nu is het vaak te warm) en makkelijker te verplaatsen meubilair.

Gymzaal

goed
neutraal
niet goed

Uitstraling

Toegankelijk

Gebruiksvriendelijk

46,3%
44,2%
9,5%

45,5%
46,4%
8,1%

31,5%
63,9%
4,6%

De respondenten zijn over de gymzaal tevreden of neutraal. Minder dan 10% noteert niet goed.
Gewenste veranderingen die ze hierbij aangeven zijn: kleedkamers kindvriendelijker maken,
duidelijkheid geven over wie verantwoordelijk is voor de verhuur van de gymzaal en een makkelijker
te openen deur naar de gymzaal.

Sportveld

goed
neutraal
niet goed

Uitstraling

Toegankelijk

Gebruiksvriendelijk

44,2%
46,3%
9,5%

45,5%
46,5%
8,1%

57,5%
38,6%
3,8%

Ook over het sportveld zijn de respondenten tevreden of neutraal. Enige gewenste verandering is dat
het veld makkelijker te bereiken zou moeten zijn voor groot materieel en een ambulance.
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III)

Behoefte aan activiteiten in toekomstig dorpshuis

Op de vraag ‘aan welke activiteiten heeft u zelf of anderen binnen de huishouding behoefte in het
toekomstige dorpshuis De Treffe’ worden door de respondenten de volgende activiteiten
aangekruist:
Belangstelling
bijeenkomsten buurtverenigingen
50,5%
bewegingsactiviteiten voor ouderen
48,6%
vergaderingen
44,1%
familiebijeenkomsten
43,2%
cursussen en welzijnsactiviteiten
38,7%
samen koken en eten
37,8%
bewegingsactiviteiten voor (jong) volwassenen 24,3%
activiteiten ouderen samen met kinderen
22,5%
gebruik van de computer
21,6%
kinderactiviteiten en vrouwenclub
18,9%

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Andere ideeën voor activiteiten in het dorpshuis zijn:















Bingo op humoristische wijze
Badminton
Breien
Hobby cursussen
Timmerdorp
Kerkelijke activiteiten
Pannenkoeken eten, soepdag van de dorpstuin
Repair cafe
Oefenruimte bands
Yoga
Jaarvergadering verenigingen
Gezamenlijk Koffiedrinken tussen 10 en 12 uur
Biljart plaatsen?
Sportdorp weer nieuw leven in blazen

Concrete nieuwe activiteiten zijn:







1 of 2 keer per jaar samen oogsten op de dorpstuin en dan een maaltijd bereiden
Feest geven
Judokamp
Energetisch tekenen, schilderen voor jong, medium en oud
Disco voor de jeugd
Stijldansen
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IV)

Opgave vrijwilligers dorpshuis

Op de vraag of men zelf zou willen bijdragen aan het realiseren en/of beheren van het dorpshuis
geven 48 respondenten aan dat zij dat wel zouden willen.
Ze kruisen daarbij de volgende taakvelden aan:
Vrijwilligers







Bestuur / financieel
Agendabeheer
Begeleiding activiteiten
Schoonmaak
Publiciteit
Inrichting/stoffering

8
5
19
14
4
15

Sommige respondenten kruisten meerdere taakvelden aan. Enkele respondenten geven aan niet
structureel inzetbaar te zijn, maar wel voor incidentele klusjes.
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