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Het proces in de tijd

Voorbereiding
•2013 -2015

Inspectie en 
overeenstemming

•2016-2017

Renoveren en 
versterken

•2018



Reden voor renovatie
Gebouw 
oorspronkelijk 
uit 1965, 
gerenoveerd in  
80er jaren en 
omstreeks 
2005.



Uitgangspunten
• Realistisch plan
• Realistische begroting
• Géén leningen, m.u.v. overbruggingskrediet
• Waar we geen geld voor hebben, doen we niet
• E.e.a. moet gedragen worden door het hele 

algemeen bestuur
• Dagelijks bestuur moet vrije hand hebben in keuze 

van aannemer/installateur/schilder etc.





Voorbereiding
2013 - 2015

1. Ontwerp
Input gevraagd van alle betrokkenen en daarna ontwerp aan iedereen getoond
Kijk om je heen en  vraag advies aan iedereen die je maar kent en die er wat van 
zou kunnen weten, maar laat niet iedereen mee beslissen!

2. Begroting
3. Fondsen werven

Al dan niet met behulp van professionele fondsen wervers
Voordeel: het ziet er gelikt uit en ze nemen je werk uit handen ( o.a. aanvraag 
voorschot & afrekening)
Nadeel:  het kost geld
Realiseer je dat fondsen  en ook NAM willen dat je zelf ook investeert en/of werk 
doet .

4. Vergunningen aanvragen
5. Statuten en KvK zaken up to date



Inspectie en overeenstemming
2016 - 2017

1. Inspectie van het dorpshuis,  november 2015 

2. Versterkingsadvies,  voorjaar 2017

3. Offertes aanvragen
o Keuken
o Kleedkamer
o Vloeren
o Gordijnen

4. Fondsen op de hoogte houden van vertraging

5. Programmadocument waarin afspraken tussen dorpsbestuur, NCG en CVW 
zijn vastgelegd, december 2017!





2018 
Renoveren en versterken 1

Voordat het écht begint:
• Realiseer je dat het veel tijd kost!
• Informeer omwonenden en het dorp
• Vervangende huisvesting

o Besteed hier tijdig aandacht aan, want het regelen kost tijd
o Bedenk eerst wat écht, écht moet doorgaan en doe de rest niet

• Ruim op! Hoe minder je hoeft in te pakken hoe beter
• Regel overbruggingskrediet bij de bank
• Toezegging en geld van de NAM, depot overeenkomst*

Medio april:  Alle seinen staan op groen; het gaat DOOR! En wel per 1 mei!!



Depot overeenkomst  en financiële 
afhandeling NAM

• Depot overeenkomst: wat betekent dat?
• Wie is bevoegd te tekenen?

o Kijk de statuten na wie er allemaal moeten of mogen tekenen
o Zorg ervoor dat in de notulen staat dat je als bestuur 

toestemming hebt om het plan uit te voeren en dat je bevoegd 
bent om alle handelingen daartoe te verrichten.

• Wie neemt de verantwoording voor wat?
• Op welke naam staan de rekeningen?



2018 
Renoveren en versterken 2

Tijdens het echte werk:
• Iedere week bouwoverleg met aannemer, installateur en VIIA en bespreek 
meer/minder werk.  Zo kan je de vinger aan de pols houden over de voortgang van 
het werk en financieel.
• Laat weten dat men niet van je kan verwachten dat je à la minuut beslissingen 
neemt. Eigenlijk moet je altijd bereikbaar zijn. Wij  hebben de vakanties zo gepland 
dat er steeds 1 van ons beiden bereikbaar was.
• Installeer een groepsapp/emailgroep met alle betrokkenen, zodat iedereen weet 
wat er speelt.
• Plan vroegtijdig installatie van keuken, vloeren etc. in.
• Houdt omwonenden en het dorp op de hoogte van de werkzaamheden





Wat viel tegen, financieel 
of anderzins?

• Tijd en aandacht
• Algehele staat van het Dorpshuis
• Je moet constant beslissingen nemen over zaken waar je geen 

verstand van hebt
• Samenwerking tussen aannemer en installateur
• Vloerverwarming
• Schuimbeton onder vloer
• Gietvloeren
• Snelheid waarmee geld van de NAM beschikbaar was



Wat ging soepel?
• Ontwerptekening nieuw dorpshuis
• Samenwerking 

o met onze technische man
o met CVW
o aannemer en VIIA/CVW
o met sport 050

• Aanleg van het terras 
• Keuze van sanitair deuren, gietvloer, kleur muren, deuren en gordijnen.
• Aankoop tafels en stoelen kantine (via online veiling, failliete boedel 

V&D)
• Aankoop, transport en opknappen van barmeubel



En dan is het af!



Heropening!


