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1.  Inleiding 

Het jaar 2011 eindigde voor de bestuursleden met de vrees of de bibliotheek voor Niekerk 
kan worden behouden. Helaas wordt de bibliotheek, na meer als 40 jaar bestaan in de 
dorpsgemeenschap Niekerk-Oldekerk-Faan opgeheven. Biblionet komt met een 
reorganisatie die verstrekkende gevolgen heeft voor de bevolking. In het begin van het 
nieuwe jaar wordt duidelijk dat de gemeente geen subsidie voor deze culturele instelling 
meer wil verstrekken. Het dorp verliest deze voorziening en de stichting mist een derde van 
haar inkomsten die essentieel voor het voortbestaan van  het multifunctioneel centrum zijn. 

Door het verplaatsen van de huisartsenpraktijk naar de nieuwbouw aan de K.L. van der 
Veenlaan in Niekerk is ook de uitgiftepost van medicijnen van het Groene Kruisgebouw naar 
deze praktijk verplaatst. 

In het bestuur vindt een wisseling plaats. De bestuursleden hebben zich met verve ingezet 
om het dorpshuis goed draaiende te houden.  

In dit verslag kunnen de bewoners van Oldekerk, Niekerk en Faan en geïnteresseerden 
nalezen wat de inspanningen van het bestuur in het afgelopen jaar waren.  

 

2. Doelstelling  

De stichting heeft als doel ten behoeve van de dorpsgemeenschappen van Niekerk, 
Oldekerk en Faan het in stand houden, beheren en (doen) exploiteren van het dorpshuis “De 
Rotonde” te Niekerk als multifunctioneel dorpshuis voor sociale en culturele activiteiten in de 
ruimste zin. 

Huidige functies in het dorpshuis 

 Ontmoeting en recreatie   
 Vorming en educatie     
 Cultuur en creativiteit 
 Commerciële dienstverlening en activiteiten    
 Maatschappelijke zorg en voorlichting 
 Opvang  

 
De stichting is lid van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD) waarbinnen de ervaringen van 
de deelnemende dorpshuisbesturen betreffende de exploitatie kunnen worden uitgewisseld 
en benodigde expertise kan worden ingewonnen. 
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Foyer met bar 

 

3. Bestuur 

Het stichtingsbestuur bestaat uit 5 leden. In verband met het rooster van aftreden is het een 
constant aandachtspunt om nieuwe bestuursleden te werven.  In verband met de sluiting van 
de bibliotheek zijn er 9 overlegmomenten. Doeke van Duinen draagt zijn voorzitterschap over 
aan Klaas Hake.  

Het overzicht van de leden van de stichting Dorphuis “De Rotonde”: 

Naam Adres  Postcode Plaats Telefoon Functie 
Klaas Hake Bennemaheerd 6 9821 PV OLDEKERK 0594-502441 voorzitter 

Peter 
Hummel 

Burg. Ritzemastraat 22 9822 AT NIEKERK 0594-504689 penningmeester

Bettina 
Renkema 

Zuiderkluft 12 9822 CA NIEKERK 0594-502637 secretaris 

Ietzen 
Veenstra 

Millinghaweg 10 9822 TD NIEKERK 0594-505872  

Bote Mulder Bloemersmastraat 66 9822 AD NIEKERK 0594-503509  
 

Ietzen geeft aan het einde van het jaar aan zijn functie als algemeen lid in 2013 neer te 
willen leggen, Gerard Zeemans neemt als nieuw lid zijn functie dan over. Ietzen is bereid om 
in de toekomst de controle op de financiële verslagen uit te voeren. 

Het bestuur spant zich samen met STIEL in om een vrijwilliger te vinden die in en rondom 
ons dorpshuis hand- en spandiensten wil verrichten. Dit is tot op heden nog niet gelukt. 
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4. Activiteiten 

Nadat aan het begin van het jaar duidelijk wordt dat de bibliotheek voor het dorp als 
voorziening en voor het dorpshuis als huurder verloren gaat, overleggen leden van het 
bestuur met bestuursleden van de gemeenteraad Grootegast, Dorpsbelangen en Biblionet. 
Er komt een afbouwregeling voor de huur tot 2014. In meerdere gesprekken met de 
wethouder Mark de Haan maakt het bestuur de financiële situatie en de te ondernemen 
plannen duidelijk. 
In het Instituut Orbis vindt het bestuur een nieuwe huurder en daarmee heeft een gedeelte 
van de ruimte waar voorheen de bibliotheek gevestigd was een bestemming gevonden. Voor 
de restruimte wordt nog naar een bestemming/huurder gezocht. 
In de zomer wordt in overleg met Joost Drenthe van Instituut Orbis de zaal verbouwd en 
ingericht zodat op 31 augustus 2012 de feestelijke opening kan plaats vinden. 
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Wethouder Mark de Haan verricht de opening van de “Orbiszaal”. 

 

De Streekhistorische Vereniging Aeldakerka  houdt de huur van de rest ruimte van de 
voormalige bibliotheek, na verschillende opties te hebben besproken, in beraad maar besluit 
uiteindelijk een voor hen gunstiger aanbod in het voormalig gymnastieklokaal aan te nemen. 
Hiermee is het bestuur nog steeds op zoek naar een nieuwe invulling ervan. 

De PR-commissie gaat voortvarend te werk. Er worden diverse activiteiten voorgesteld en op 
16 november 2012 staat de Rotonde in het teken van een nostalgische herfstavond. Het 
talrijke publiek wordt vermaakt met herfstverhalen en –liedjes en op poffert en punch 
getrakteerd. 
Middels en nieuwsbrief brengt het beheerdersechtpaar de mogelijkheden voor 
gezelschappen en verenigingen onder de aandacht. 

Bestuursleden nemen deel aan tafelgesprekken die door Stichting Dorpsbelangen worden 
georganiseerd in verband met het opstellen van een nieuwe dorpsvisie. 

De energiekosten en groot onderhoud genieten de aandacht van het bestuur. Bij de 
Vereniging Groninger Dorpen hebben wij ons opgeven om deel te nemen aan het EPA-
onderzoek met betrekking tot energiekosten. In afwachting van deze resultaten stellen wij de 
noodzakelijke reparaties voor het platte dak uit evenals de noodzakelijke upgrading van het 
Groene Kruisgebouw. Noodzakelijk onderhoud wordt uitgevoerd. 

Het onderhoud van de gebouwen vergt grote investeringen. In verband met de verminderde 
inkomsten heeft het bestuur aan het einde van het jaar nogmaals een gesprek met de 
wethouder Mark de Haan en de heer Theo Sutman waarbij onze financiële situatie onder de 
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aandacht wordt gebracht. Subsidie voor evenementen zijn allen te verkrijgen in combinatie 
met reeds lopende projecten, zoals “meer bewegen voor ouderen” en “contactmogelijkheden 
voor jongeren met een beperking”. Ten aanzien van het eerst genoemde project wordt in 
januari 2013 een vervolggesprek gehouden, Het Hoge Heem doet hieraan mee. 

 

 

 

Bloemersmazaal en bar 

 

 

5. Financiën 

De stichting heeft over het jaar 2012 een positief resultaat behaald van € 7.260,-. De reden 
dat ondanks het wegvallen van een tweetal huurders nog een positief resultaat kan worden 
gepresenteerd is dat de huurinkomsten volgens het huurcontract in 2012 nog volledig 
doorlopen. In 2012 is er een investering gedaan in het opsplitsen en het opknappen van de 
voormalige bibliotheekruimte. De investering is medegefinancierd door een eenmalige 
bijdrage van de gemeente vanwege het wegvallen van de bibliotheek als huurder. Van de 
twee nieuwe ruimtes is in de loop van 2012 één gedeelte weer verhuurd aan Instituut Orbis. 
Voor een financieel gezonde toekomst is het noodzakelijk om de andere ruimte ook te 
verhuren. Om het gebouw goed te kunnen blijven onderhouden en waarnodig te updaten zijn 
deze inkomsten een voorwaarde. 
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In onderstaande diagram is volledigheidshalve nog weergegeven hoe de totale kosten voor 
de stichting zijn opgebouwd. 

 

 

 
 
6. Vooruitblik 

In afwachting van de uitkomst van het EPA-onderzoek van VGD (Vereniging Groninger 
Dorpen) moeten ook mogelijkheden worden onderzocht het interieur van het Groene 
Kruisgebouw zo aan te passen dat deze aan de eisen van de gebruiker voldoet.  

De uitgebreide mogelijkheden die ‘De Rotonde’ bieden zijn onder de aandacht gebracht en 
de PR-commissie bedenkt verschillende, leuke activiteiten die deels ook gerealiseerd 
worden. Plannen moeten omgezet worden in projecten met resultaat en hiervoor zijn mensen 
nodig. De bestuursleden kunnen deze extra taak in verband met reeds drukke 
werkzaamheden niet op zich nemen, daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Het zou toch 
jammer zijn als de bedachte activiteiten wegens gebrek aan menskracht niet van de grond 
kunnen komen.  

 

 

Kosten stichting Dorpshuis de Rotonde

Personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Afschrijvingen op vaste activa Rentelasten


