
Jaarverslag secretaris Stichting Dorpshuis Buinerveen 2022 

 
Het doel van een jaarverslag is het geven van een overzicht van de zaken 
waarmee het bestuur  van het dorpshuis zich in het afgelopen jaar mee bezig 
heeft gehouden. Het gaat daarbij om hoofdlijnen en niet om details.  
 
Het vorige jaarverslag is behandeld op de jaarvergadering van 15 juni 2022 
afgelopen jaar.  
 
Allereerst de samenstelling van het bestuur.  Het bestuur bestond aan  het 
begin van 2022  uit de volgende personen: Gienus Ratering, voorzitter, 
Gerbrand Plat secretaris, Ina Ottens penningmeester. Verder waren lid van het 
bestuur: Albert Poelman, Jan van Noortwijk, Harm van Rhee en Jacob Hospers. 
Dat zijn 7 personen. De samenstelling van het bestuur is in 2022 niet gewijzigd.  
 
Vanaf 1 januari 2022 waren onze beheerders de heer en mevr Wubs waarmee 
een beheersovereenkomst is  afgesloten tot 31 december 2022. Deze 
beheerders hebben om allerlei redenen besloten om de overeenkomst 
ingaande 1 januari 2023 niet te verlengen.  
 
Het bestuur moest dus op zoek naar een nieuwe  beheerder en die hebben wij 
gevonden in de persoon van Raymond Schipper uit Nieuw Buinen die dus de 
beheerder is vanaf 1 januari 2023.  
 
 
In zal in het kort per kwartaal de belangrijkste zaken noemen die in de 
verslagperiode  zijn behandeld in het bestuur. Ik ga er met grote stappen 
doorheen. 
 
Eerste kwartaal jan/feb/mrt 2022 
 
De vergaderingen van begin 2022 waren als gevolg van Corona nog gedeeltelijk 
video vergaderingen. Besproken zijn allereerst de afwikkeling van het contract 
met de vorige pachter mevr Dokter die een juridisch bureau had ingeschakeld 
om nog een vergoeding te ontvangen.  Dat leverde nog een heftige 
briefwisseling.  
 
Verder werd de aanpak van de komende verbouwing besproken in het bestuur. 
Via de BOKD werd € 1000,00 ontvangen vanwege de Corona maatregelen voor 
dorpshuizen.  



 
Tweede kwartaal apr/mei/juni 2022 
 
Geen video-vergaderingen meer. In dit kwartaal veel gesproken over de 
verbouwing en mogelijke subsidies voor de verbouwing. Bespoten is om eerst 
de hal/toiletgroep entree aan te pakken en dus de verbouwing in gedeelten uit 
te laten voeren. Bedoeling is dan om in september 2022 te beginnen.  
 
 
 
 
 
Derde kwartaal juli/aug/sept 2022 
 
De verbouwing begint in oktober 2022. In dit kwartaal veel overleg over de 
aanpak van de verbouwing en het zoeken van vrijwilligers. Ook werd bekend 
dat het dorpshuis gedurende 10 jaren een bijdrage zou ontvangen uit het 
gebiedsfonds Windenergie. 
 
In dit kwartaal krijgen wij ook de mededeling van het beheerders echtpaar 
Wubs dat zij na 1 januari 2023 niet verder willen.  
 
Vierde kwartaal okt/nov/dec 2022 
 
De provincie heeft  geld (5 miljoen) beschikbaar gesteld voor dorpshuizen voor 
energie besparende maatregelen. Wij besluiten ook om een aanvraag in te 
dienen.  
 
De verbouwing loopt gedurende het gehele kwartaal door.  
 
Er vinden besprekingen plaats met de familie Schipper vanwege de sollicitatie 
van Raymond.  Uiteindelijk wordt unaniem besloten om Raymond aan te 
stellen als nieuwe  beheerder.  
 
Met de familie Wubs wordt in goed overleg de overdracht van het beheer aan 
Raymond Schipper geregeld. 
 
 
 
      



Algemeen 
    
In vrijwel elke  vergadering van het bestuur wordt gesproken over het 
onderhoud en over reparaties aan  het pand of vervanging van iets. Dat is een 
rode lijn in alle verslagen van de bestuursvergaderingen. Dit punt vraagt steeds 
veel tijd en veel reparaties worden door ons – en dan bedoel ik met name de 
bestuursleden Ab Poelman, Harm van Rhee, Jacob Hospers en Gienus Ratering 
– verricht.  
 
Korte vooruitblik 
 
Komende periode zullen wij bezig blijven met de verbouwing waarover later in 
deze vergadering meer informatie komt. Ook blijven wij op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, liefst jongere dorpsgenoten.  
 
Financieel staat het dorpshuis er goed voor en wij zullen op de winkel blijven 
passen. 
 
Secretaris Gerbrand Plat  
 
 

 
 
 
 
 


