
Al bijna 40 jaar een vertrouwde plek in Onnen (Ca. 500 inwoners)



Dorpshuis “ De Tiehof ” is op 1 augustus 1983 opgericht te Onnen en ligt aan de rand van de 

Onnerpolder, nabij het Zuidlaarder- en Paterswoldsemeer. 

Het dorpshuis is in 2012 voor een deel verbouwd en deels aangepast aan de tijd, de zaal is 

gemoderniseerd en het “praethuys” is mede door de Onner bevolking geverfd en voorzien van nieuw 

meubilair en vloer.

Het dorpshuis beschikt over 5 zalen:

•Onze grote zaal (125 personen)
gebruikt voor het houden van vergaderingen, lezingen en trainingen, toneeluitvoeringen, theater, recepties, condoleances

•Onze kleinere zaal (25 personen)
gebruikt voor het houden van vergaderingen en trainingen.

’t Praethuys (15 personen)
gebruikt voor vergaderingen trainingen. U vindt hier een ruim terras met weids uitzicht op de Onnerpolder 

•De Biljartzaal (8 personen)
Gebruikt door de biljartvereniging en tevens geschikt voor kleine vergaderingen.

•Het Jeugdhonk (Jeugdvereniging “de oude school”)
Wordt uitsluitend door de jeugdvereniging gebruikt.



Dorpshuis “ De Tiehof ” wordt volop door het dorp en de regio gebruikt door allerlei groepen zoals:

Jeugdvereniging Verzamelpunt Motorclub MCO

Biljartvereniging Oefenruimte “Onner popkoor”

Ouderensoos Vis verenigingen

Klaverjas, sjoel en bridge clubs Lezingen (bijv. Groninger landschap)

Toneelvereniging ALV ‘s verenigingen

Boetseerclub Uitvalsbasis st. “Dieverdoatie”

Yoga Dansclub

Tevens diverse vergadergroepen, bedrijfstrainingen en volledig georganiseerde teambuilding

(hei) dagen door diverse organisaties.



Eigendom, Bestuur en Beheer

• Het dorpshuis is eigendom van de gemeente Haren(nu Groningen) en 
wordt bestuurd door het bestuur van stichting de Tiehof, bestaande uit 
3 bestuursleden. 

Bestuur is werkgever en heeft de beheerder in dienst. Het bestuur is verantwoordelijk voor de 
totale exploitatie en rapporteert aan de gemeente. De boekhouder (geen bestuurslid) verzorgt de 
boekhouding en rapporteert het bestuur.

• Het dorpshuis kan niet bestaan zonder subsidie. 
Ons dorpshuis ontvangt nu een meerjaren-subsidie (4 jaar) voor de exploitatie.
Tevens ontvangen we een subsidie voor onderhoud en aanschaf van meubilair.

Onnen is een klein dorp waarvan ca. 70% in het dorpshuis komt als bezoeker, zonder deze 
subsidies zouden we de exploitatie niet dekkend krijgen. Onze ervaringen met de gemeente 
Haren zijn goed. Dit willen we graag met de nieuwe gemeente voortzetten.



• Korte lijnen met de verantwoordelijke mensen bij de Gemeente
We zijn gewend om direct met ambtenaren te communiceren waar nodig, dat ervaren we 

als zeer prettig

• De Tiehof wordt beheerd door Hélène Molijn, zij is sinds 2013 in dienst van 
stichting de Tiehof.

Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken, gastvrouw, inkoop, planning en bezetting.
Zij rapporteert aan het bestuur, 
en is niet financieel verantwoordelijk.



Tot slot: Impressie



Verbouwing 2012



Tocht om de Noord 2016 en Burendag



Bedankt! En graag tot ziens in de Tiehof


