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Inleiding 
 

Voor u ligt het projectplan fondsenwerving van het 
bestuur van stichting gemeenschapshuis Evertsoord. Dit 
projectplan is het resultaat van een lang proces dat 
ruim 4 jaar geleden is ingezet.  
In 2015 heeft het bestuur in samenwerking met de 
dorpsgemeenschap, samenwerkingspartners, huidige en 
toekomstige gebruikers van de accommodatie inhoud 
gegeven aan de opdracht welke door de gemeente Horst a/d Maas in alle kerkdorpen 
was uitgezet. Namelijk het maken van een blauwdruk m.b.t. de toekomst van de 
gemeenschapsvoorzieningen in de eigen kern. 
 
Uitgangspunten voor de gemeente waren in deze: 

 Slim en multifunctioneel gebruik van de gemeenschapsaccommodatie in de 

toekomst met een gezonde exploitatie.  

 Draagkracht vanuit de gemeenschap bepaalt de haalbaarheid van 

accommodaties. 

 Het totale financiële kader dient te kloppen. 

 Vaststelling van het totaal in een uitvoeringsplan. 

 
Centraal uitgangspunt voor het bestuur was en is het gegarandeerde voortbestaan van 

De Smêlentôs voor de komende tien jaren ten behoeve van de dorpsgemeenschap. Er 

werden twee doelen gesteld. 

 Het zou een handreiking met mogelijkheden en onmogelijkheden dienen te zijn 

voor de inwoners van Evertsoord in deze vertegenwoordigd door het 

Overlegplatform en het bestuur van het gemeenschapshuis.  

 Daarnaast diende er een hard document te komen, waarmee de gemeente 

Horst aan de Maas verder kan in haar proces met betrekking tot de 

gemeenschapsaccommodaties. Dit heeft geresulteerd in een notitie die in 2017 

is aangeboden aan de gemeente (zie bijlage 1). 

Inmiddels zijn ruim 3 jaren verstreken is het gehele proces zover dat er nu een 

concreet en haalbaar plan ligt om van de Smêlentôs een accommodatie te maken die 

ook in de toekomst inhoud kan blijven geven aan de leefbaarheid van dit kleine dorp. 

Een accommodatie die duurzaam is, nieuwe gebruikers kan herbergen, een goede 

buur gaat worden voor de nabijgelegen penitentiaire inrichting en meer faciliteiten 

aan de huidige gebruikers kan bieden, waardoor de bezettingsgraad van het pand 

wordt uitgebreid. Voor de finishing touch, om dit plan te kunnen realiseren, zijn nog 

aanvullende geldmiddelen nodig, waarvoor een beroep gedaan wordt op 

fondsenwerving. Dit plan dient als achtergrondinformatie voor de fondsenwerving.  
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Het dorp Evertsoord 
 
Evertsoord is een kerkdorp in de gemeente Horst aan de Maas, in het noordelijk deel 
van de provincie Limburg. Het dorpje telt 270 inwoners. Evertsoord ligt in een 
Peelontginingsgebied en wordt gedomineerd door grootschalige landbouw. De 
Mariapeel, ten westen van Evertsoord, werd gevrijwaard van ontginning en wordt 

beheerd als natuurgebied.  
De plaats is vernoemd naar Willem Everts, 
burgemeester van voormalige gemeente Sevenum, 
die zich sterk had gemaakt voor de ontginning van 
het gebied en hoopte op een bevolkingstoename van 
Evertsoord tot 1500 mensen, groeiplannen die echter 
nimmer werden verwezenlijkt.  
Landelijke bekendheid heeft het dorp door de 
vestiging van de Penitentiaire Inrichting Ter Peel, te 
weten 1 van de 3 vrouwengevangenissen in Nederland. 
 
Naast de gemeenschapsaccommodatie kent het dorp 
geen ander openbaar gebouw. Voor de basisschool, 

de kerk, winkels en zorgvoorzieningen zijn de inwoners aangewezen op het naburige 
dorpen Kronenberg en America of de hoofdkernen Horst en Sevenum. Het 
gemeenschapshuis is van essentieel belang als middel voor de cohesie en leefbaarheid 
binnen het dorp. Het bewustzijn binnen de gemeenschap is duidelijk aanwezig dat er 
veranderingen dienen plaats te vinden om het gebouw voor de komende jaren te 
behouden, zowel qua stenen als functionaliteit.  
 

Gemeenschapshuis De Smêlentôs 
 

Op 20 november 1963 werd de Stichting Gemeenschapshuis Evertsoord opgericht. Het 
is een volledige vrijwilligersorganisatie. Het bestuur bestaat uit 9 leden, daarnaast is 
er een team van ruim 35 vrijwilligers die samen met het bestuur de organisatie 
draaiende houden (schoonmaak, agendabeheer, onderhoud, bardiensten, inkoop, etc). 
Dit zijn allen inwoners van Evertsoord. 
 
Het doel van de stichting staat als volgt omschreven: 
 
De oprichting, het beheer en de exploitatie van een gebouw dat voorziet in de 
behoefte een geschikte locatieruimte voor activiteiten voor alle plaatselijke 
bonafide verenigingen en stichtingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, 
recreatie en cultureel gebied.  
 
Zie hiervoor ook bijlage 2 en 3: statuten en uittreksel Kamer van Koophandel 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeente_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horst_aan_de_Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_provincies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Limburg_(Nederland)
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Het gemeenschapshuis De Smêlentôs bestaat uit 3 “zalen “, te weten 
 
 

1. Het Zaaltje 
Dit wordt gebruikt voor de algemene dorpsactiviteiten, zoals nieuwjaarsreceptie, 
carnavalsmiddag en –avond, jaarlijkse contactavond met het gemeentebestuur, 
Evertsoordse dag, toepavond, e.d.. De Vrouwen Beweging Evertsoord heeft hier haar 
maandelijkse bijeenkomsten en het Overlegplatform haar vergaderingen. Ook worden 
hier kleine feestjes en “familiedagen” gehouden voor zover het inwoners van 
Evertsoord betreft (gedoogd). Dit zaaltje is het oudste gedeelte van De Smêlentôs en 
is een voormalig Boerenbondgebouw, verbouwd in de jaren 60 en daarna up to date 
gehouden. 
 

2. Het Toske 
Dit is het clubgebouw van Jong Nederland Evertsoord. Jong 
Nederland is de jeugdvereniging die als een hecht bindmiddel 
fungeert binnen Evertsoord. Vrijwel elk schoolgaand kind 
(vanaf 7 jaar) wordt lid van JNE en blijft dit vaak tot het einde 
van de middelbare school (of zelfs langer). Velen gaan daarna 
nog door bij de leiding van JNE. Elke 2 weken organiseert JNE 
voor de diverse leeftijden haar clubavonden. Tevens wordt het 
Toske aan andere jeugdclubs verhuurd (bijvoorbeeld voor een 
spellendag of -weekend) om op deze manier extra inkomsten 
te genereren. 
Het Toske vormt de verbinding tussen Het Zaaltje en De Schuur 
en is in 1997 gebouwd als vervanging van het oude Jong 
Nederlandgebouw. 

 
3. De Schuur 

Deze voormalige opslagloods van de Boerenbond is ideaal voor slecht weer 
activiteiten en wordt eigenlijk voor van alles gebruikt. Bv voetbalzaaltje voor JNE, de 
jaarlijkse dorps BBQ, het Schuurfeest ed. 
Vanwege de steeds groter wordende belangstelling voor het jaarlijkse Peelbal 
(carnaval) zal dit bal ook in de Schuur plaatsvinden. 
 
Zoals hiervoor beschreven zijn De Smêlentôs en de Schuur al wat oudere panden, ze 
zijn de laatste jaren dan ook voorzien van een nieuw dak (2011 en 2013). 
 
Naast De Smêlentôs liggen een klein voetbalveldje, vnl. gebruikt door JNE, en een 
volwaardig voetbalveld. Dit voetbalveld maakt het dat de accommodatie ook 
uitermate geschikt is om te verhuren als groeps-/kamplocatie voor scholen en 
jeugdverenigingen en zo extra inkomsten te genereren die nodig zijn voor een 
gezonde exploitatie.  
 
Alle gebouwen zijn eigendom van de stichting (zie bijlage 4a en b/koopovereenkomst 
1965 en 1977).  
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Hoewel de primaire taak van de Stichting Gemeenschapshuis Evertsoord ligt op het 
beheer en exploitatie van het gebouw worden er jaarlijks ook zelf enkele activiteiten 
georganiseerd, zoals een nieuwjaarsbijeenkomst, enkele carnavalsactiviteiten, een 
jaarlijkse dorpsbarbecue en een kaartavond. Deze activiteiten worden georganiseerd 
in samenwerking met het overlegplatform Evertsoord en zijn belangrijk voor de 
leefbaarheid van Evertsoord (zie inhoudelijk jaarverslag 2016 en 2017/bijlage 5).  
 
Op jaarbasis bezoeken ruim 2000 mensen één of meerder malen de 
gemeenschapsaccommodatie, waarvan de helft jonger is dan 18 jaar. De volgende 
organisaties maken gebruik van de accommodatie: 
 

 Jong Nederland Evertsoord: 2 groepsavonden /1x per 2 weken, vergaderingen 
leiding 

 Vrouwenbeweging Evertsoord: maandelijkse reguliere activiteiten en 
bestuursvergaderingen 

 Overlegplatform Evertsoord: maandelijkse vergaderingen en 
dorpsbijeenkomsten 

 Gemeente Horst aan de Maas: stemlokaal, dorpsbijeenkomsten 1 á 2x per jaar 

 ABM Mariapeel: vergaderingen/bijeenkomsten 1x per jaar 

 Fanfare Kronenberg: concert 1x per jaar 

 Scouting/scholen: kamplocatie 3x per jaar 

 PI ter peel: nog incidenteel 

 BotZ!: nog incidenteel 
 

Daarnaast organiseert de stichting gemeenschapshuis in samenwerking met het 
overlegplatform Evertsoord 6x per jaar activiteiten voor het dorp.  
Zie ook bijlage 6: huidig en toekomstig bezettingsschema.  
 

Bestaande knelpunten/nieuwe ontwikkelingen-gebruikers 
 

De inwoners van Evertsoord hebben aangegeven dat het behoud van een eigen 

dorpsaccommodatie zeer belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp. De 

Smêlentôs is de enige plek in het dorp waar bewoners zich (buiten de eigen 

huiskamer) in het eigen dorp nog kunnen treffen. 

Het behouden van een eigen gemeenschapsaccommodatie die zonder reguliere 

overheidssubsidie kan draaien is alleen mogelijk als er enerzijds gezorgd wordt om de 

kosten binnen de perken te houden en anderzijds te zorgen voor voldoende inkomsten. 

Dit is in Evertoord de afgelopen jaren goed gelukt. De organisatie is financieel gezond 

(zie jaarcijfers 2016 en 2017/bijlage 7).  

Door de ligging van accommodatie met het grote buitenterrein leent het zich bij 

uitstek om te verhuren aan derden. Zo worden extra inkomsten verkregen door de 

accommodatie regelmatig te verhuren als kamplocatie voor jeugdverenigingen en 

scholen. Aangezien Evertsoord zelf geen horecavoorziening heeft, biedt een 
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ontheffing de mogelijkheid om jaarlijks de accommodatie te verhuren voor een 

familiefeestje. Daarnaast organiseert de stichting gemeenschapshuis in samenwerking 

met het overlegplatform Evertsoord elk jaar enkele activiteiten voor het dorp.  Deze 

activiteiten leveren naast de reguliere huur extra inkomsten op, waardoor een eigen 

gemeenschapsaccommodatie voor Evertsoord levensvatbaar is. Daarnaast organiseert 

het overlegplatform ook dorpsactiviteiten, zoals de jaarlijkse Evertsoorddag.  

De verhuurbaarheid van de accommodatie wordt in de praktijk beperkt door enkele 

knelpunten. Uit een in 2017 door Unie Label opgestelde toegankelijkheidsscan blijkt 

dat ’t zaaltje en het Toske niet toegankelijk zijn voor mensen met een 

mobiliteitsbeperking (zie bijlage 8).  

Het ontbreken van een douchegelegenheid en onvoldoende toiletruimte is in de 

praktijk een knelpunt in de verhuurbaarheid als kampaccommodatie. De tijd leert dat 

groepen de accommodatie hierdoor maar maximaal 2 dagen willen huren. Voor een 

langere verhuurbaarheid van de accommodatie wordt een uitgebreider palet aan 

sanitaire voorzieningen gewenst.  

Ook zijn de huidige keukenfaciliteiten sterk verouderd en beperkt. 

Sinds de realisatie van de accommodatie in de jaren ’60 en ’70 is er weinig meer 

veranderd met het gevolg dat de reguliere onderhoudskosten relatief hoog zijn. 

Enkele jaren geleden is het dak van het pand vernieuwd. Echter een grootscheepse 

aanpak van de totale verwarmingsinstallatie, waterleiding, isolatie van 

vloeren/muren/plafonds , vernieuwing van Electra, het aanbrengen van zonnepanelen 

zijn geen overbodige luxe anno 2019. Investeren in duurzaamheid en isolatie heeft 

zeker ook een gunstige invloed op de exploitatielasten van de 

gemeenschapsaccommodatie. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Het dorp Evertsoord telt 270 inwoners. Naast 

gemeenschapsaccommodatie De Smêlentôs ligt 

de Penitentiaire Inrichting Ter Peel.  

Dit vormt samen met de Penitentiaire Inrichting 

Roermond te Roermond de Penitentiaire 

Inrichtingen Zuidoost.  

Ter Peel is een inrichting voor vrouwelijke gedetineerden en heeft de volgende 

regimes: 

 een Huis van Bewaring (HvB) met een capaciteit van 74 plaatsen; 

 een gevangenis met 132 plaatsen; 

 een Beperkt Beveiligde Inrichting met 7 plaatsen; 

 een Zeer Beperkt Beveiligde inrichting met 9 plaatsen; 
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 een voorziening voor Moeder en Kind met 5 plaatsen. 

Tevens zijn in de FLEX mannelijk gedetineerden geplaatst. Deze voorziening is een 

Zeer beperkt beveiligde Inrichting. In totaal kunnen 72 mannen geplaatst worden.  

 

Zie voor meer informatie over P.I. Ter Peel ook 

https://www.dji.nl/locaties/penitentiaire-inrichtingen/pi-zuid-oost/pi-ter-

peel/index.aspx. 

 

De afgelopen jaren is er incidenteel al samenwerking geweest tussen de inwoners van 

Evertsoord en P.I. Ter Peel. Zo heeft de P.I. op experimentele basis samen met de 

inwoners van Evertsoord groot groenonderhoud gedaan rondom het terrein van de 

gemeenschapsaccommodatie. Tijdens dit samen klussen werd er dan altijd 

gezamenlijk koffie gedronken in De Smêlentôs. Een integratie tussen buren die elkaar 

in de praktijk niet zo gemakkelijk leren kennen, met wederzijdse positieve ervaringen. 

P.I. Ter peel heeft aangegeven om, passend binnen het overheidsbeleid om meer te 

streven naar integratie en participatie van gedetineerden bij terugkeer in de 

maatschappij, in de toekomst veel meer gebruik te maken van de 

gemeenschapsaccommodatie. Zij geven aan zo’n 60 keer op jaarbasis een ruimte te 

willen huren. Daarnaast willen zij zich ook blijven inzetten voor het groenonderhoud 

rondom De Smêlentôs, mits de stichting Gemeenschapsaccommodatie zorgt voor het 

gereedschap. Dit alles natuurlijk ook zoveel mogelijk in samenwerking met de 

bestaande groenploeg van inwoners van Evertsoord.  

De samenwerking met BOTZ Hulp is een andere ontwikkeling voor De Smêlentôs. De 

fraaie rustige ligging van de gemeenschapsaccommodatie met het vele groen er om 

heen, maakt het tot een plek waar BOTZ Hulp met hun cliënten graag gebruik van wil 

maken. In het verleden is dit op incidentiele basis al eens gebeurd. Echter de 

beperkingen in de integrale toegankelijkheid van het gebouw belemmerden om het 

gebruik van de accommodatie regulier te maken.  

 Botz Hulp is een organisatie die zich inzet voor jong 

volwassenen die een steuntje in de rug kunnen 

gebruiken in hun leer- en/of arbeidsproces. Dit kan in 

de vorm van dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding 

en arbeidstraining. Zie ook www.botzhulp.nl.  

 

Inhoud van het plan en geraamde kosten 
 

Het behoud van een eigen gemeenschapsaccommodatie voor Evertsoord is wenselijk 
leert het proces dat sinds 2016 met dorpsbewoners en overlegplatform heeft 

https://www.dji.nl/locaties/penitentiaire-inrichtingen/pi-zuid-oost/pi-ter-peel/index.aspx
https://www.dji.nl/locaties/penitentiaire-inrichtingen/pi-zuid-oost/pi-ter-peel/index.aspx
http://www.botzhulp.nl/
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doorlopen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat er nu een aantal 
maatregelen genomen worden.  
Het betreft enerzijds maatregelen die er voor zorgen dat het pand geschikter wordt 
voor meerdere doelgroepen en de verhuurbaarheid hiermee verhogen.  
Anderzijds betreft het maatregelen in de duurzaamheid van het pand, waarmee de 
exploitatielasten binnen de perken gehouden kunnen worden.  
Zowel het vergroten van de verhuurbaarheid, als het in de hand houden van de 
exploitatielasten zijn van belang om een gemeenschapsaccommodatie in Evertsoord 
te behouden. 
 
Voor het vergroten van de verhuurbaarheid en de duurzaamheid van de accommodatie 
worden de volgende zaken aangepakt: 
 

1. aanbrengen van spouw isolatie en isolerende beglazing. 
2. Aanbrengen van zonnepanelen 
3. Vervangen van alle leidingen en aanbrengen van Ledverlichting 
4. Plaatsen van een zonneboiler 
5. De accommodatie binnen en buiten toegankelijk maken voor mindervaliden, 

conform de opgestelde toegankelijkheidsscan 
6. Aanpassing en uitbreiding van sanitair, realisatie van douches en een 

groepstoiletruimte bij het Toske 
7. Vernieuwing van de keuken 
8. Vervanging van de waterleiding 
9. Uitbreiding van opslagruimte bij ‘t Toske en de Zaal 
 

 
De genoemde aanpassingen betekenen in de praktijk nogal een omvangrijke operatie, 
die zonder sloop en breekwerk niet gaan lukken. Feitelijk wordt de gehele binnenkant 
van het gebouw volledig onder handen genomen. Tegelijkertijd zullen vloer, wanden 
en plafonds aangepakt worden, passend bij de uitstraling van de huidige tijd. 
 
In bijlage 9 is een raming van de kosten opgenomen. In dit document is per ruimte 
aangegeven welke aanpassingen er gedaan worden. De kosten zijn gebaseerd op 
offertes van bouw- en timmerbedrijf Sijbers en SCX Solar (zie bijlage 9a en 9b).  
De totale kosten voor de uitvoering worden geraamd op € 395.500 . 
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Financiering 
 

Uit een opgestelde doorrekening in bijlage 10: meerjarenexploitatiebegroting 2018-
2022) blijkt dat het opgestelde plan met bijbehorende begroting haalbaar is en leidt 
tot het behoud van een eigen gemeenschapsaccommodatie voor Evertsoord. Na 
uitvoering van alle verbeteringen aan het pand zal de verhuurbaarheid stijgen, 
hetgeen een positieve invloed heeft op de inkomsten.   
Deze prognose is alleen haalbaar als, voor de uitvoering van alle verbeteringsplannen 
van de Smêlentôs, gerekend kan worden op steun van derden. Wanneer de stichting 
hiervoor zelf een aanzienlijke hypotheek moet afsluiten, wordt het plan niet haalbaar. 
Het streven van de stichting is de lening zo laag mogelijk te houden, om de 
toekomstige lasten hiervan op de reguliere exploitatie te beperken.  
 
Voor de dekking van de geraamde investeringskosten is een plan opgesteld (zie bijlage 
11). Op een deel van de kosten kan de BTW worden teruggevorderd. Dit is apart in de 
begroting aangegeven en ook opgenomen in het dekkingsplan. Om de begroting 
sluitend te krijgen zal een beroep gedaan worden op meerdere partijen. 
De gemeente Horst aan de Maas heeft de bijdrage van € 100.000 al bevestigd (zie 
bijlage 11a). De aanvragen bij de provincie zijn formeel nog in behandeling, maar uit 
alle mondelinge contacten mag aannemelijk geacht worden dat ook deze aanvragen 
voor een bijdrage in de kosten voor de aanschaf van zonnepanelen, investeringen ter 
verbetering van de duurzaamheid en een bijdrage vanuit de regeling voor 
gemeenschapsaccommodaties worden gehonoreerd.  
Gezien het draagvlak in Evertsoord om een eigen gemeenschapsaccommodatie te 
behouden is het reëel uit te gaan dat er aanzienlijk kan worden bespaard door zaken 
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zelf uit te gaan voeren. Zeker de sloopwerkzaamheden zullen in eigen beheer worden 
gedaan. Ook wil Stichting gemeenschapshuis een deel van de eigen reserves in het 
plan investeren en een lening afsluiten. 
Dit betekent dat op een totaal bedrag van € 395.500,60 op dit moment € 325.500,- is 
afgedekt. Voor de dekking van het resterende bedrag van € 70.000 wordt een beroep 
gedaan op een bijdrage uit het coöperatiefonds van de Rabobank Horst-Venray en 
landelijke fondsen. Een specificatie van het dekkingsplan is opgenomen als bijlage 10.  
 

Tijdspad 
 

Zodra de financiering voor het plan rond is, zal direct begonnen worden met de 
uitvoering. 
Met de toegezegde bijdrage van de gemeente, is de wens om de aanpassing en 
uitbreiding van de sanitaire voorzieningen al op korte termijn te gaan realiseren. 
Wanneer er voldoende toiletruimte aanwezig is en ook een mogelijkheid om te 
douchen zal dit de verhuurbaarheid als kampruimte voor de zomerperiode 2019 al 
aanzienlijk vergroten. Daarom heeft deze aanpassing prioriteit 1.  
Echter alle aanpassingen en investeringen hangen met elkaar samen en kunnen zonder 
extra kosten bijna niet los van elkaar worden uitgevoerd. De wens en het streven is 
om het totale project nog in 2019 uitgevoerd te krijgen, zodat in 2020 de 
samenwerking met de nieuwe partijen ook vorm krijgt.  
 

Nawoord 
 
De titel van dit projectplan luidt: ‘Een accommodatie voor de toekomst in Evertoord. 
Droom of realiteit’. Voor de inwoners van Evertsoord is dit een droom die realiteit 
wordt, als we kunnen rekenen op uw steun! 
 
 

Bestuur Stichting Gemeenschapshuis Evertsoord 
Januari 2019 


