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INLEIDING 

Het stichtingsbestuur van het Dorpshuis Rheden heeft op 6 juni 2017 een eerste 
perspectiefnotitie vastgesteld, met een blik op de volgende periode van 4 jaar. Daarbij werd 
afgesproken elk jaar de ontwikkeling te evalueren en opnieuw de voornemens voor de 
volgende 4-jaarlijkse periode vast te stellen.  
Nu ligt de perspectiefnotitie voor het tijdvak 2020 – 2024 voor.  
 
 

1. INITIATIEF EN DOELSTELLING 
 
Op initiatief van de belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang is in 2011 de basis gelegd voor 
het Dorpshuis. De doelstelling daarvan, vastgelegd in de statuten van 2013 was: 

Het realiseren, beheren en exploiteren van een of meer locaties waarin verenigingen 
en dergelijke maatschappelijke verbanden hun activiteiten kunnen ontplooien en 
waar ook ruimte wordt geboden aan andere initiatieven en activiteiten die bijdragen 
aan maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling in het dorp. Daarbij hoort het 
bieden van gelegenheid voor spontane ontmoeting van inwoners, e.e.a. gericht op 
bevordering van maatschappelijke samenhang en leefbaarheid.  

Deze doelstelling blijft leidraad voor het beleid van de stichting. 
 
In de afgelopen jaren is de nadruk in het beleid vooral gelegd op de trits” initiëren – 
faciliteren – exploiteren” van het Dorpshuis. Uitgangspunt was dat het stichtingsbestuur 
geen “eigenaar” zou zijn van de activiteiten; initiatief- en deelnemers zorgen daar zelf voor.   
Er mag worden geconcludeerd dat hiermee prima resultaten zijn behaald.  
In het afgelopen jaar is de vraag duidelijker naar voren gekomen of het Dorpshuis zelf meer 
initiatief en verantwoordelijkheid kan nemen voor activiteiten.   
 
De in 2013 beschikbaar gekomen locatie past nog steeds bij de doelstelling: centraal 
gelegen, historisch “geladen” als voormalige basisschool en ook huisvesting biedend aan een 
zorginstelling, waardoor ook het motto “iedereen hoort erbij” concreet gestalte krijgt.   
 
 

2. ONTWIKKELING 2013 – 2019 
 
Het Dorpshuis Rheden heeft in de jaren 2013 – 2019 duidelijk een plaats verworven in de 
Rhedense samenleving. De aanvankelijke vrees dat er misschien eerder te veel dan te weinig 
ruimte zou zijn, is ten onrechte geweest; het omgekeerde is eerder het geval. 
Veel inwoners kennen het Dorpshuis inmiddels als centrale plek waar allerlei activiteiten en 
nieuwe initiatieven onderdak vinden, maar toch kan en moet de bekendheid nog groter 
worden.   
 
De Gemeente Rheden erkent de centrale functie van het Dorpshuis en heeft dat ook in 2019 
weer laten blijken door steun in financiële en inhoudelijke zin. De functie van het Dorpshuis 
is in de gemeentelijke beleidsvisie ook in 2019 weer onderstreept. 
 
Kernpunten in de ontwikkeling van de afgelopen jaren zijn de volgende. 
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- Na afronding van de verbouwing en inrichting is de nadruk komen te liggen op 
relatief kleine aanpassingen en huurdersonderhoud. 

- De afspraken in het huurcontract met “de Woonplaats” als eigenaar van de locatie, 
en over het “samenwonen ”met SIZA, zijn overeind gebleven; wisselingen in de 
onderlinge verdeling van ruimtegebruik zijn voor beide partijen gunstig uitgepakt. 

- De meerjarenafspraken met de Gemeente Rheden over financiële ondersteuning in 
de exploitatie zijn gehandhaafd.  

- De interne organisatie en werkwijzen en de door het stichtingsbestuur vastgestelde 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden, hebben duidelijk vorm gekregen.  

- Er is ruimte geboden aan een toenemend aantal activiteiten met een groeiende 
verscheidenheid, oplopend tot meer dan rond 25.000 bezoekers per jaar, met een 
bezetting van de ruimte als geheel, oplopend tot 75%. 

- Vrijwilligers zijn nog steeds de dragers van het geheel, maar ook de kwetsbaarheid 
daarvan is gebleken.   

- De financiële ontwikkeling is gezond, met als motto “sober en doelmatig”. Daardoor 
is  ook de mogelijkheid ontstaat om waar nodig een – zij het beperkte – bijdrage te 
leveren aan nieuwe initiatieven die het maatschappelijke draagvlak versterken. 

 
De doelstelling om activiteiten van verenigingen en dergelijke en ook individuele 
initiatieven te faciliteren, is ook in 2019 weer gerealiseerd.  
Er is een begin gemaakt met activiteiten voor de jeugd en ook is meer ruimte geboden 
aan culturele activiteiten. Dergelijke initiatieven verdienen voortzetting en uitbreiding; 
het Dorpshuis kan en wil ondersteuning bieden.  
 
De spontane ontmoetingsfunctie heeft met de Open Inloop op woensdag een prima 
ontwikkeling doorgemaakt, maar is beperkt gebleven voor tot een tamelijk kleine 
doelgroep. Nu is de fase van verdere verbreding van de belangstelling voor het Dorpshuis 
als “huiskamer” aangebroken.   

 
 

3. PERSPECTIEF 2020 – 2024 
 

3.1. Vrijwilligers blijven de kern van het Dorpshuis 
 

Het Rhedense Dorpshuis onderscheidt zich van andere centra nog steeds doordat beleid 
en uitvoering volledig in handen liggen van vrijwilligers. Dit blijft uitgangspunt. Het 
werven en behouden van vrijwilligers vraagt steeds veel aandacht. Daarom blijven o.m. 
nodig:  
- een enthousiasmerende werksfeer, die collegialiteit en betrokkenheid uitstraalt, 
- samenwerking met m.n. de gemeente Rheden die wijst op de mogelijkheden om in 

het Dorpshuis actief te worden, bijv. in het kader van re-integratie, 
- onderhouden van netwerken, waaruit vooral door positieve ervaringen van 

medewerkers, nieuwe belangstellenden geworven kunnen worden. 
In het beleid zal steeds de nadruk blijven liggen op het aantrekkelijk houden van 
betrokkenheid als vrijwilliger bij het Dorpshuis.  
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3.2. Organisatie 
 

In 2019 zijn de beschrijvingen van de taakgebieden en verantwoordelijkheden binnen de 
organisatie geëvalueerd en waar nodig aangevuld. Voor de eerstkomende jaren geven 
die alle nodige helderheid.  
Aandachtspunt blijft tijdige opvolging van bestuursleden van wie zittingstermijnen 
aflopen. Ook het op peil houden en liefst het uitbreiden van de aantallen medewerkers is 
essentieel. Daarom zal dit ook in de komende jaren steeds op de agenda moet staan.  
 
3.3. Nieuwe activiteiten        
 
3.3.1. Eigenaarschap 
Nieuwe initiatieven kunnen steeds blijven rekenen op de steun van het Dorpshuis, 
wanneer die de Rhedense samenleving verrijken en persoonlijke ontwikkeling ten goede 
komen. De gevolgde werkwijze is succesvol gebleken en zal worden voortgezet.  
Er is in 2019 een begin gemaakt met versterking van betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van het Dorpshuis bij nieuwe initiatieven, bijv. door gematigde 
“starterstarieven” te hanteren, wanneer deling van risico redelijk wordt geacht vanuit 
maatschappelijk oogpunt. Voorbeelden zijn de kookcursus voor mannen en een 
kleinschalige amateur-theatervoorstelling.   
Organisatorisch en publicitair kan ondersteuning worden geboden, terwijl het netwerk 
van het Dorpshuis voor het zoeken van samenwerking kan worden benut. Denk daarbij 
aan bijv. Rhedens Dorpsbelang, de welzijnsorganisatie/krachtcoaches RADAR, PKN – 
Dorpskerk, Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en mantelzorg MvT, STOER, de gemeente e.d. 
en natuurlijk SIZA. 
Deze inzet voor mede-eigenaarschap zal worden voortgezet en waar nodig versterkt. 
Voorbeeld is het project “Matchmaker”, dat beoogt de ontmoetingsfunctie te verbreden 
en in 2020 wordt uitgevoerd door het Dorpshuis, Radar, de PKN-Dorpskerk en de 
gemeente Rheden. 
 
3.3.2. Ontmoetingsfunctie 
De spontane ontmoetingsfunctie, de “huiskamer van het dorp”, onderdeel van de 
doelstelling, verdient meer aandacht dan in de afgelopen jaren. Het Dorpshuis zal 
deelnemen in de begeleiding van het hierboven genoemde project om de behoefte in 
beeld te krijgen en daarna passende ruimte te bieden.  
In 2020 moeten concrete resultaten zichtbaar zijn. Ook SIZA moet daarin een duidelijke 
plaats krijgen, bijv. in gemeenschappelijk en gelijktijdig gebruik van ruimten. Immers, 
iedereen hoort erbij. 
 
3.3.3. Kunst en cultuur 
Initiatieven op het terrein van kunst en cultuur maken het aanbod van activiteiten in het 
Dorpshuis nog veelzijdiger. In 2019 zijn daarvoor initiatieven genomen, die in 2020 
vervolg zullen krijgen. De ruimten en de organisatorische aanpak van het Dorpshuis 
worden steeds meer (h)erkend als zeer geschikt voor allerlei activiteiten, bijv. 
kleinschalig theater, exposities van amateur-kunstenaars uit dorp of gemeente, een 
jubileumtentoonstelling, zoals die van de Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal e.d. 
 



5 
 

3.3.4. Jeugd  
Voor de Rhedense jeugd was er in het Dorpshuis nog te weinig te doen, maar het overleg 
met het jeugdwerk van RADAR heeft in januari 2020 geresulteerd in de start van 
activiteiten voor jongeren van 8 tot 12 jaar, uit te breiden naar de leeftijdsgroep 12-16.   
Het begin is veelbelovend. Gaandeweg en door navraag bij de jeugd zelf, kan worden 
bepaald op welke manier uitbreiding gewenst is. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan koken met kinderen, gebruik makend van de uitgebreide keukenfaciliteit. Ook 
huiswerkbegeleiding is een punt van aandacht. 
 
3.4. Nieuwe meerjarenafspraak huur. Locatiebeheer.  

 
In de planperiode komt de verlenging van de overeenkomst met De Woonplaats aan de 
orde. Daaraan zijn de afspraken met SIZA gekoppeld.  
De huidige verhoudingen in huur en onderhuur zijn voor het Dorpshuis werkbaar en 
financieel houdbaar. Continuering daarvan is wenselijk. 
De nadruk ligt in de komende jaren op huurdersonderhoud en mogelijk kleinschalige 
aanpassingen. Het overleg daarover met De Woonplaats loopt goed en verdient 
voortzetting. Er wordt nagegaan of een meerjarenplan wenselijk is. 
 
3.5. Nieuwe meerjarenafspraak met de Gemeente Rheden 
 
Binnen de planperiode zullen ook nieuwe financiële afspraken met de gemeente 
gemaakt worden. Voortzetting van de huidige ondersteuning is noodzakelijk. Daarbij is 
van essentieel belang dat de exploitatie in het Dorpshuis in handen is van vrijwilligers, 
zonder enige professionele ondersteuning en dat het beleid erop gericht is dat zo te 
houden. De gemeente heeft geen kapitaalslasten voor de huisvesting van het Dorpshuis. 
Deze situatie rechtvaardigt een bijzondere aanpak. 
 
Voortzetting van de gemeentelijke steun, in combinatie met de opbrengsten van verhuur 
en dienstverlening, maken het mogelijk om op bescheiden schaal zelf aan nieuwe 
initiatieven bij te dragen. Daarmee blijven financiële middelen te goede komen aan de 
doelstelling en versterking van het maatschappelijk draagvlak. 
 
Het financiële beleid van het stichtingsbestuur blijft “sober en doelmatig” als richtlijn 
hanteren. Een verantwoorde reserve is en blijft noodzakelijk. Richtsnoer daarvoor is 
ongeveer één keer de gemiddelde jaaromzet, met inbegrip van financiële verplichtingen. 
Een dergelijke orde van grootte is gerealiseerd en moet in stand blijven. 
Gelet op de maatschappelijke doelstellingen en het gegeven dat de gebruikers over het 
geheel genomen niet winst beogend zijn, zullen de tarieven gematigd blijven. Voor 
commerciële huurders worden hogere tarieven in rekening gebracht. 
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4. PLAN VAN ACTIE  
 
2020 - 2022 

1. Start project versterking ontmoetingsfunctie, i.s.m. Radar, PKN, Gemeente Rheden, 
met professionele ondersteuning. 

2. Openstellen van faciliteit (ruimte, koffie/thee, krant etc) voor spontane open inloop, 
i.s.m. SIZA: ‘huiskamer van Rheden”. 

3. Uitbreiding activiteiten t.b.v. jeugd, bijv. huiswerkbegeleiding, koken met kinderen, 
i.s.m. RADAR 

4. Extra publicitaire inzet voor open inloop, kunst en cultuur en jeugdactiviteiten. 
5. Evaluatie huurcontract met de Woonplaats en verlenging daarvan. 
6. Evaluatie samenwerkings- en huurrelatie met SIZA en voortzetting daarvan. 
7. Evaluatie subsidieafspraken met gemeente Rheden en verlenging daarvan op het 

huidige niveau. 
8. Uitvoeren kleine aanpassingen aan het gebouw, mogelijk ook t.b.v.  nieuwe 

activiteiten en uitvoeren huurdersonderhoud. 
9. Invulling buitenruimte aan de Steenbakkersweg  
10. Waarborgen continuïteit personele invulling v.w.b. uitvoering en bestuur. 
 

 
2022 – 2024 

1. Vormen brede klankbordgroep van gebruikers van het Dorpshuis en mogelijk andere 
betrokkenen uit het dorp, t.b.v. verdere ontwikkeling lange termijnvisie. 

2. Evaluatie versterking ontmoetingsfunctie; is de “huiskamer van Rheden” gezellig en 
inspirerend genoeg? 

3. Nagaan of het Dorpshuis zich kan ontwikkelen als “tussenvoorziening” in het kader 
van het gemeentelijke beleid. 

4. Evaluatie van het functioneren van de onderscheiden groepen vrijwilligers en  
bijscholing verzorgen. 

5. Viering tweede lustrum in 2023 
 
 
 
 
 
Vastgesteld 10 februari 2020 

 
 


