
 

De GAVEBORG is mede mogelijk gemaakt door: 

EVERT VAN VLIET 1 



Onderwerpen 

 MFC GAVEBORG,               

 

 Duurzaamheid 

 Samenwerken 

 Financiering 

 Beheer en exploitatie 
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MC GAVEBORG OOSTWOLD 
Samenwerking gem. Leek en SDO 



 
 
 

 

 

  Als …… 
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Voorzieningen Oostwold 

Tot 2011 

6 gebouwen verspreid over het dorp 

 

 openbaar Dalton basisonderwijs   *1 

 christelijk Dalton basisonderwijs    *2 

 gymzaal   *2 

 peuterspeelzaal    

 binnen en buitensport 

 Jeugdsoos   *2 

 1 vergaderzaal 

 sportkantine   *2 

 4 kleedruimten   *2 

 

*1  groot onderhoud nodig 

*2  afgekeurd en gedoogd 

 

Rood;    eigendom gemeente Leek 

Groen;  eigendom SDO 

Vanaf 7 feb. 2011 

alles onder één dak in GAVEBORG 

 

 samenwerkingsschool Dalton 
basisonderwijs 

 gymzaal / feestzaal 

 tussenschoolse opvang 

 binnen en buitensport 

 6 kleedruimten 

 3 scheidsrechter kamers 

 dorpshuis / sportcafé 

 jeugdsoos 

 fitnessruimte 

 supermarkt 

 bestuurskamer 

 4 vergaderzalen 

 zelfbedienings bibliotheek 
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Omvang MC GAVEBORG 

    

 Totaal m2 BVO 3077 m2  
– 2009+1068 m2 

 

 Totale investering gebouw ex btw    € 4.450.000 

 Per m2 BVO ca. € 1500,- ex btw. 

 

 Aandeel  - gemeente Leek     € 3.230.000 

- SDO , gebouwdelen  € 1.220.000 

- SDO  inrichting e.a.   €   500.000  

 



Wat heeft voor jou de hoogste prioriteit ? 

 investering 

 exploitatie 

 aanvragen subsidies & fondsen 

 mede-eigenaar-schap 

 lage consumptieprijzen 

 duurzaamheid 

 eigen beheer 

 draagvlak voor het eigen plan 

 samenwerken 

 ander  
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Onderwerpen 

 

 Samenwerken - draagvlak 

 Beheer en exploitatie 

 Duurzaamheid 

 Financiering 
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samen; ontwikkel visie, toon lef en 
ambitie 

 ieder medeverantwoordelijk voor rendabele 
exploitatie 

 alle voorzieningen onder één dak, bij sportveld 

 dagarrangement 

 multifunctioneel gebruik 

 “het willen delen” en “het elkaar gunnen” 

 Ieder draag bij aan het succes van de ander en van 
het totaal 

 lange termijn en korte termijn 

 

 duurzaam is noodzaak 



 

 

 Alleen positieve publiciteit ? 
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1) sleutelbegrip “draagvlak” 

 draagvlak ontwikkelen en onderhouden 

 draagvlak in dorp, B&W, Raad en 
ambtenaren en andere betrokkenen 

 enquête 

 informatieavonden 

 positieve publiciteit 

 uitgifte van certificaten 

 prijzen 

 gezamenlijk vieren van succes 

 

 



 

 

 Vrijwilligersvergoeding ? 
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Exploitatie 
Als uitgangspunten voor de exploitatie gekozen dat: 
 

Vereniging van Eigenaren wordt opgericht, 

SDO beheerder van hele GAVEBORG  

SDO de beheerstaken met eigen vrijwilligers 

kan uitvoeren,  

 de LONDO-vergoedingenstructuur voor de 

hele GAVEBORG, 

SDO alle kosten, omgeslagen per m2 BVO 

aan de hoofdgebruikers doorberekent, 

Opbrengst uit beheerstaken draagt bij aan 

sluitende exploitatie voor SDO. 

 

 

 



Beheer GAVEBORG 

Commercieel bedrijf, zonder winstoogmerk 

 

Betaalde functies 1,6 FTE 

– Algemeen beheer 

– Horeca 

– Hoofd schoonmaak 

 

Onbetaalde functies 

 vrijwilligers 

 Samenwerking met “de Zijlen”, dagbestedingswerkplekken 

 

 

Supermarkt  (Coöperatie, zelfstandige rechtspersoon) 

 



 

 

 Extra budget voor duurzaamheid ? 
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Duurzaamheid 

 LCA 

 Constructie, schil, inrichting 

 Isolatie 

 WP 

 Zonneboiler 

 Verlichting 

 Hergebruik hemelwater 

 

 PV, wind, energie-opslag 

 

 Onderhoud & snelle reparatie  
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Financiering, excl. btw. 

 Gemeente Leek 

 beide scholen, gymzaal, psz;     €  3.025.000 

 en bijdrage aan dorpshuis;         €     205.000 + 

    totaal     € 3.230.000 

 Stichting Dorpshuis Oostwold 

 dorpshuis/dorpscafé, vergaderzalen, 

 gymzaal als feestzaal, BSO, KDV,  

 fitnessruimte en supermarkt; 

  publieke bijdragen €  375.000 

  private bijdragen  €  465.000 

  eigen geld  €  380.000 

  bancaire lening  €  500.000 + 

    totaal        € 1.720.000 



 

 

 Mede-eigenaar-schap ? 
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3) het belang van (mede)eigenaarschap 

 praat en besluit inhoudelijk mee 

 inwoners hebben professionele kennis en ervaring 

 

 belang van financiële minderheidsbijdrage 

 zonder (mede)eigendom geen onderpand/krediet 

 ook in de toekomst weer zelf geld genereren  

 

 richt onafhankelijk rechtspersoon op zonder 
winstoogmerk 



20 



Contactgegevens 
 

 

Stichting Dorpshuis Oostwold 

GAVEBORG, Boomgaard 1, 9828 RC Oostwold 

 

Evert van Vliet, tel. mobiel 06 15 49 60 33 

                          ea.v.vliet@hccnet.nl 

 

mailto:ea.v.vliet@hccnet.nl
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Begane grond 
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Verdieping 



6)  om gaan met het openbaar bestuur 

o Zorg dat je inhoudelijk mee kunt praten 

o Gun het openbaar bestuur ruimte om in die 
nieuwe rol te groeien, vergt omslag 

o Verschil in betrokkenheid en inzet 

o Burgers verdienen respect 

o Toon realiteitsbesef 

o Toon het wederzijds belang en voordelen 

o Wees volhardend, creatief en flexibel 

 

 

 



4) investeer in je eigen organisatie 

 Klankbordgroep(en)  
   GEMEENTE INTERN  

   WG-MCO  

 Compact bestuur 

 Kleine werkgroepjes 

 Vorm goed team, stel strategie op, geef’m van katoen 
 

 Projectteam;  plannen maken, alle hoofdgebruikers 

 Stuurgroep;   besluitvorming, de eigenaren 

 

 Bouwteam; bouwbegeleiding (met twee eigenaren) 



5) netwerken vergroot kans op succes 

Stakeholders, shareholders, experts 

 

 Respecteer álle belanghebbenden en betrek ze 

 

 Maak je achterban mede-eigenaar,  

 

 Je hoeft niet alles zelf te weten 

 


