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1. Voorwoord 

Voor u ligt het projectplan dat is opgesteld als achtergronddocument voor de 
fondsenwerving die wordt opgestart voor de financiering van de inrichting, de uitbreiding 
en de verbouwing van ’t Anker.  

Dit document beschrijft de plannen die Stichting ’t Anker heeft om het huidige gebouw  
’t Anker, gelegen aan de Sint Annastraat 27 te Reuver-Offenbeek, om te vormen tot een 
brede maatschappelijke voorziening die de leefbaarheid in de kern Offenbeek bevordert. 
Een toekomstbestendige multifunctionele accommodatie waarin iedereen, van jong tot oud, 
veel verenigingen en organisaties, hun thuis hebben. Kortom:  

 

Same ónger ein daak! 
 

De volgende onderwerpen zijn in dit document beschreven: 

• Historie van ’t Anker  
• Doelstelling van Stichting ‘t Anker 
• Toekomstige plannen 
• Huidige en toekomstige gebruikers 

• Financiën  

Het bestuur van Stichting ’t Anker is verheugd dit document nu te kunnen aanbieden. Er is 
enkele jaren gewerkt aan deze plannen, die het huidige gebouw omvormen tot een 
multifunctionele, toegankelijke en duurzame accommodatie. Bij de voorbereiding van onze 
plannen hebben we ondersteuning gekregen van de adviseurs van de KNHM-Foundation. 

Wij danken u bij voorbaat, dat u bereid bent om onze plannen te bestuderen en zo mogelijk 
financieel te ondersteunen. 

 

Reuver-Offenbeek, mei 2021 
Stichting 't Anker 
Dhr. H.J.A. Selen, 
voorzitter 
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2. Reuver-Offenbeek 

Offenbeek is een kern binnen de gemeente Beesel in de provincie Limburg. De gemeente 
ligt tussen Swalmen (gemeente Roermond), Belfeld (gemeente Venlo), Kessel (gemeente 
Peel en Maas), en Brüggen (Duitsland). De gemeente telt 13.448 inwoners (1 januari 2021, 
bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 29,20 km² (waarvan 2,50 km² water). 

De gemeente Beesel bestaat uit 5 officiële kernen, te weten: 

• Kern Beesel: 2.485 inwoners 
• Kern Reuver: 5.848 inwoners      
• Kern Offenbeek : 4.950 inwoners 

• Kern Ouddorp (Beesel): circa 90 inwoners 

• Kern Rijkel: circa 75 inwoners 

De kern Offenbeek telt 1.995 huishoudens en 1.984 woonadressen (stand 1 januari 2019) 
met de volgende leeftijdsopbouw: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op Wikipedia en in sommige andere media wordt Offenbeek een buurtschap genoemd. Het 
is echter voor een buurtschap wel érg groot. Het is inmiddels een forse kern met bijna 5.000 
inwoners. De kern Offenbeek is het gedeelte dat ligt aan de oostkant van de spoorlijn Venlo- 
Roermond. In tegenstelling tot veel andere kleine kernen in Limburg kent Offenbeek geen 
overwegend agrarisch karakter. Offenbeek is verbonden aan de kleiwaren industrie. Eind 
19e eeuw maakte de gemeenschap een enorme groei door onder invloed van deze industrie 
waar dakpannen en gresbuizen werden gemaakt. Uit Spanje en Italië kwamen veel 
gastarbeiders naar Offenbeek om hier te komen werken.  Inmiddels is dat 2 tot 3 generaties 
geleden en zijn deze groepen volledig geïntegreerd in het dorpsleven. De kleiwaren-industrie 
heeft inmiddels plaats gemaakt voor veel andere bedrijven in Reuver en Offenbeek.   
                                                           
Binnen Offenbeek is de laatste jaren veel nieuwbouw gerealiseerd, o.a. de wijk De 
Offenbeker Bemden en recent het plan “oppe Brik”. De kern Offenbeek kun je niet als een 
traditionele woongemeenschap beschouwen. Door de vestiging van nieuwe industrie zijn er 
de laatste decennia ook meer mensen komen wonen met een Turkse, Marokkaanse en 
Syrische achtergrond.  Bij deze groep van mensen is integratie nog wel iets te bereiken. 
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3. De stichting en accommodatie ’t Anker 

Gelegen in de oude dorpskern van Offenbeek ligt aan de Sint Annastraat 27 accommodatie 
’t Anker. De accommodatie ligt naast basisschool De Triolier, wat in de praktijk betekent dat 
het speelplein van de school en het grasveld van ’t Anker aan elkaar grenzen. 

Vanaf de bouw in 1990 diende deze accommodatie vooral voor de huisvesting van de 
activiteiten van JongNL Reuver-Offenbeek. Dit is een grote vereniging die, ondanks dat 
Offenbeek in een vergrijzing- en krimpregio ligt, alleen maar groeit in omvang en 
populariteit. 

Het beheer van de accommodatie is in handen van Stichting ’t Anker.  De huidige 
hoofdhuurder (JongNL Reuver-Offenbeek) heeft de activiteiten met name in de avonduren. 
Overdag werd daardoor weinig gebruik gemaakt van het pand. Gezien de ideale ligging met 
een groot grasveld, leende het gebouw zich perfect om in de zomermaanden te dienen als 
zomerkamplocatie voor zusterverenigingen van JongNL Reuver-Offenbeek. Maar ook buiten 
de zomerperiode kwam er steeds vaker de vraag of andere verenigingen gebruik konden 
maken van ’t Anker. Zoals bijvoorbeeld activiteiten voor de (jeugd)carnaval, een 
wandelgroep en ook het dorpskernoverleg. Daarmee kreeg ’t Anker steeds meer het karakter 
van een gemeenschapsaccommodatie. In 2018 is een nieuw stichtingsbestuur aangetreden, 
waarin voor het eerst ook bestuursleden buiten de vereniging JongNL Reuver-Offenbeek zijn 
benoemd.  

In mei 2020 is een statutenwijziging doorgevoerd waarmee het proces tot omvorming van 
’t Anker van een jeugdaccommodatie tot een brede maatschappelijke voorziening (BMV) 
formeel werd vastgelegd (zie bijlage A: Statuten).  

 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door 7 personen (zie bijlage B: Uittreksel 
Handelsregister KvK), allen inwoners uit Reuver en Offenbeek, te weten:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Voorzitter 

Huub Selen 
 
Vicevoorzitter 

Marco Janzen 
 
Penningmeester 

Roel Verlinden 
 
Secretaris 

Jack Selen 
 

 

Bestuurslid 

Bas Pubben 
 

Bestuurslid 

Hans Boonen 
 

Bestuurslid 

Frank Martijn 
 

 

Binnen het stichtingsbestuur zijn er de volgende werkgroepen gevormd: 
• Werkgroep Bouw; 
• Werkgroep Sponsoring & Subsidie; 

• Werkgroep Communicatie & PR. 
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Stichting 't Anker is eigenaar van het pand. De grond, waarop het pand is gebouwd, is 
eigendom van de gemeente Beesel. Er is een recht van opstal gevestigd ten gunste van de 
stichting voor 30 jaar tot juli 2050, waarvoor wij een jaarlijkse canon vergoeden van € 5,00 
aan de gemeente Beesel (zie bijlage C: Vestiging recht van opstal).  
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4.      Aanleiding voor het project realisatie BMV ‘t Anker 

De eerste verkenningen voor het omvormen van ’t Anker tot een  Brede Maatschappelijke 
Voorziening (BMV) dateren uit 2018. De hoofdgebruiker van het pand, JongNL Reuver-
Offenbeek, groeide dermate dat er te weinig ruimte was in de accommodatie om alle 
groepen op gepaste manier onderdak te kunnen bieden. Door de komst van nieuwe 
huurders voor het pand leerde ons ook dat de accommodatie meerdere knelpunten heeft. 
Met name de volgende punten kwamen naar voren:  

• Een slechte/niet logische indeling van de accommodatie en daarom een slechte interne 
routing; 

• Verouderde toiletgroepen en het ontbreken van een MIVA-toilet; 
• Een sterk verouderde en te kleine keuken; 
• Slechte en ongelijke vloeren; 
• Geen mogelijkheid voor JongNL Reuver-Offenbeek om voor 2 of meer groepen gelijktijdig 

activiteiten te organiseren of om verschillende gebruikers gelijktijdig gebruik te laten 
maken van het pand; 

• Te weinig opbergruimte voor materialen; 

• Geen geschikte chill-ruimte voor de 14+ jongeren van JongNL Reuver-Offenbeek. 
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Buiten deze genoemde knelpunten die een grondige aanpak vereisten, was er daarnaast 
nog de vraag van nieuwe organisaties om gebruik te mogen maken van ’t Anker. Zo lag er 
concreet de vraag van de volgende organisaties: De Welfare, basisschool De Triolier en de 
Buitenschoolse Opvang ’t Rovertje om overdag van de accommodatie gebruik te mogen 
maken. Inmiddels is er grote interesse van een gehandicaptenorganisatie om het pand te 
gebruiken voor dagopvang van jonge kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking. 

Tenslotte lag er ook de vraag van de gemeente Beesel/welzijnsorganisatie Synthese in 
hoeverre ’t Anker bereid was om onderdak te bieden aan nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld 
voor ouderen. 

Al deze knelpunten en ontwikkelingen hebben geleid tot het plan om ’t Anker grondig te 
verbouwen en uit te breiden tot een volwaardige Brede Maatschappelijke Accommodatie. 
Het stichtingsbestuur heeft zich als doel gesteld, om door middel van de verbouwing van 
het huidige pand en een nieuwe aanbouw, het pand zo multifunctioneel en breed mogelijk 
inzetbaar te maken. Met de huidige en toekomstige gebruikers is hierover overleg gevoerd 
en zij ondersteunen dit plan. Ook het voltallige college van de gemeente Beesel ondersteunt 
het plan. Het draagvlak zowel bij de huidige als nieuwe stakeholders is groot. 
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5.     Inhoud van het plan 

Gelet op de huidige knelpunten, en de behoeftes in het kerkdorp Offenbeek, hebben wij 
besloten om de navolgende (ver)bouwactiviteiten en herinrichtingsplannen te ontwikkelen:  

• een grondige verbouwing van het huidige pand;  
• de bouw van een nieuwe ruimte;  
• de uitbreiding en aanpassing van de huidige inventaris. 

 

Deze bouwactiviteiten hebben tot doel om het pand uitdagend en functioneel te maken 
door: 

• het pand duurzaam te maken wat bijdraagt aan een gezonde exploitatie; 
• de toegankelijkheid van het pand te verbeteren, conform de wet op de 

toegankelijkheid, zodat het voor alle leeftijden, maar ook voor mindervaliden goed 
toegankelijk is;  

• het geschikt te maken voor diverse activiteiten op cultureel en maatschappelijk 
gebied. Denk aan activiteiten zoals Welfare, vergaderingen, sinterklaasintocht, 
carnavalsactiviteiten, kookworkshops, bewegingslessen voor kinderen van de 
onderbouw samen met ouderen, ontmoetingsplek of als vertrekpunt voor 
wandeltochten. 

 
De volgende zaken worden meegenomen in de verbouwing/nieuwbouw, waarbij 
duurzaamheid het uitgangspunt is: 
• De huidige grote zaal wordt gesplitst in 2 functionele en multi-inzetbare ruimtes; 

• Er wordt een nieuwe grotere keuken gerealiseerd met meer mogelijkheden; 
• Vanuit de entreehal en de centrale gang zullen alle ruimtes bereikbaar zijn zodat andere 

gebruikers niet worden gestoord; 
• Er wordt een MIVA-toiletgroep gerealiseerd; 
• De luchtbehandeling wordt verbeterd; 
• Het gebouw wordt voorzien van vloerverwarming in 

plaats van radiatoren; 
• De vloeren (stoffering) worden vervangen; 
• Er worden energiebesparende maatregelen 

uitgevoerd in de vorm van isolatie en zonnepanelen; 
• Er wordt een nieuwe zaal aangebouwd; 
• Er worden geluidbeperkende maatregelen genomen 

om de over-akoestiek te reduceren; 
• De infrastructuur wordt uitgebreid met een internetverbinding; 
• De toegankelijkheid van het gebouw wordt verder verbeterd voor minder valide personen. 

 
De volgende zaken worden m.b.t. de inrichting aangepast/gekocht: 

• Keukeninrichting; 
• Meubilair: stoelen, tafels, meubilair t.b.v. de chillruime en opbergkasten; 
• Audioapparatuur (beamer, geluidsinstallatie, tv etc.); 

• Sport- en spelmaterialen. 
 

We streven naar een sobere maar doelmatige inrichting. 
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6.      Doorlopen proces en stand van zaken 

Vanaf medio 2018 is het nieuwe bestuur gestart met de eerste verkenningsgesprekken met 
de huidige gebruikers. Het overleg met de gebruikers is sindsdien steeds intensiever 
geworden en dat heeft geleid tot een nauwkeurige inventarisatie van de knelpunten en een 
pakket van wensen. Hiervoor zijn meerdere bijeenkomsten gehouden.  We hebben 
architectenbureau Peter Canisius ingeschakeld om onze eerste schetsen verder uit te werken 
tot tekeningen die de plannen 
duidelijk en concreet maken. Ook is 
de bestektekening en beschrijving 
verder in samenspraak met de 
bouwcommissie uitgewerkt. Zie 
bijlage J: ontwerpschetsen. 

In 2019 hebben we de stappen 
concreter gemaakt en hebben we 
met de gemeente Beesel, maar ook 
met Stichting Huis voor de Sport 
Limburg een onderzoek gedaan om 
bevestigd te krijgen dat onze 
plannen realistisch en verantwoord 
zijn. Vervolgens is het overleg met 
de gemeente Beesel, zowel op 
bestuurlijks als ambtelijk vlak 
geïntensiveerd. De gemeente 
Beesel heeft inmiddels laten weten dat er voldoende draagvlak is om onze plannen financieel 
te ondersteunen. Ook heeft het Rabobank Stimuleringsfonds een financiële toezegging 
gedaan voor onze plannen.  
 
Verder hebben we ondersteuning gekregen van de KNHM Foundation. Arcadis heeft in 
opdracht van de KNHM de investeringsbegroting doorgerekend, een energiescan uitgevoerd 
en de benodigde constructieberekeningen verzorgd. 

Op dit moment zijn we zover dat alle benodigde vergunningen rond zijn en diverse offertes 
zijn opgevraagd. Er is een reëel beeld van de kosten. In principe zijn alle voorbereidingen 
zover afgerond dat, zodra de financiering sluitend is, gestart kan worden met de 
werkzaamheden. Naast een traject voor fondsenwerving lopen er op dit moment diverse 
acties om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Het streven is dat we eind 2021 
kunnen starten, zodat medio 2022 ’t Anker als brede maatschappelijke voorziening haar 
deuren kan openen. 
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7.      Huidige en toekomstige gebruikers 

Zoals aangetoond in onderstaande tabellen zal de bezettingsgraad van ’t Anker na uitvoering 
van het plan fors stijgen. In de praktijk zal dit betekenen dat het aantal bezoekers van ’t 
Anker zal groeien van 125 per week naar 300 per week in de toekomst. Waar op dit moment 
de focus van de gebruikers vooral nog ligt bij jeugd en jongeren, zal in de toekomst gebruik 
worden gemaakt door bezoekers in de leeftijdscategorie van 4 tot 90 jaar.  
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Overzicht van de vaste gebruikers en aard/frequentie van de activiteiten: 

 
In bijlage D (Bezetting voor en na verbouwing) ziet u welke activiteiten plaatsvinden in 
de diverse dagdelen. 

• Vereniging JongNL Reuver-Offenbeek blijft een grootgebruiker van het pand. Deze 
vereniging bestaat al ruim 60 jaar in de kern Offenbeek en is momenteel de grootste 
jeugd- en jongerenvereniging in de regio. Op 29 september 1957 werden 2 
verenigingen opgericht, te weten het Katholieke Meisjes Gilde (KMG) en Sint 
Jansgilde. In 1995 fuseerde deze verenigingen tot JongNL Reuver-Offenbeek. Deze 
vereniging telt momenteel 184 jeugdleden, 46 leiders en 32 commissieleden. Er is 
nog steeds groei in het aantal leden. 

JongNL Reuver-Offenbeek organiseert op dit 
moment tweewekelijkse activiteiten voor de 
jeugd (jongens en meisjes) in de leeftijd van 
6 tot 16 jaar. Deze zijn verdeeld over 12 
groepen. Door het jaar heen worden 
daarnaast activiteiten georganiseerd zoals de 
sinterklaasintocht voor de kernen Reuver en 
Offenbeek, de kersttocht voor de gezinnen, 
overnachtingen en het jaarlijkse zomerkamp. 
De activiteiten van JongNL zijn altijd 
gebaseerd op de drie spelpijlers Natuurbeleving, Sport & Spel en Creativiteit. Verder 
vinden ook alle bestuurs-, werkgroepen- en leidersvergaderingen plaats in ’t Anker 
(zie ook https://www.jnoffenbeek.nl). Aantal leden inclusief leiding: 250. 

 

• In de zomermaanden wordt het gebouw aan jeugdverenigingen en 
zusterverenigingen van JongNL verhuurd die hun kampdagen doorbrengen in Reuver. 
Gezien de ligging van ’t Anker met haar grasveld en het aangrenzende speelplein van 
basisschool de Triolier leent de accommodatie zich perfect voor dit doel.  (aantallen 
variëren gemiddeld: 35 plus 10 leiding). 
 

• Trommel- en fluiterkorps Sint Barbara (http://www.sintbarbarareuver.nl) en 
muziekgezelschappen maken incidenteel gebruik voor hun repetities en activiteiten. 
(aantal leden inclusief bestuur en dirigent: 40). 
 

• Jeugd Vastelaovesvereniging De Windjbuujels en Jeugdraod Offébèk maken tijdens 
het carnavalsseizoen gebruik van ’t Anker (aantal leden: 20–25 plus 5 leiding). 
 

• Ook wordt ’t Anker verhuurd voor o.a. familiedagen, burendagen en buurt 
bijeenkomsten (variërend van 25 tot 100 personen per evenement). 
 
 
 
 
 

 

https://www.jnoffenbeek.nl/
http://www.sintbarbarareuver.nl/
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Ten aanzien van nieuwe gebruikers, kunnen we het volgende melden: 
 

• JongNL Reuver-Offenbeek heeft behoefte om voor meerdere groepen gelijktijdig 
activiteiten  te kunnen organiseren. Ook is er behoefte om de nieuwe groep minioren 
(5-6 jarige) activiteiten te gaan organiseren.  

 
Voor de seniorengroepen vanaf 14 jaar (14+) wil men een aparte chill-ruimte 
realiseren die past bij de behoeften van kinderen van deze leeftijd. Met deze ruimte 
wil men deze leeftijdsgroep behouden voor de vereniging. Deze doelstelling 
beoogd meerdere effecten: 
✓ Op deze manier wil Jong NL haar eigen kader voor de toekomst veiligstellen. 

Immers in deze leeftijdscategorie bevinden zich de toekomstige leiders- en 
bestuurders. Om een voorbeeld te geven: op dit moment hebben zich 6 leden 
van de 16+ seniorengroep aangemeld als aspirant leider en draaien al 
proefleidingen mee bij diverse groepen van Jong Nederland. 

✓ Wanneer er voldoende ontmoetingsmogelijkheden zijn voor de leeftijd 14+ 
wordt mogelijke overlast van hangjeugd op straat voorkomen. In Offenbeek is 
namelijk geen jongerensoos of iets vergelijkbaars waar de jeugd elkaar kan 
ontmoeten. 

Door het starten van de minioren groep en het behouden van de 14+ leeftijd is de 
verwachting dat het aantal jeugdleden in de toekomst ligt zal stijgen naar ongeveer 
200 jeugdleden. 

 
• Welfare/Rode Kruis Reuver-Offenbeek; met deze organisatie zijn we al geruime tijd 

in overleg. Stichting Welfare organiseert in de volksmond de bekende "Welfare”-
activiteiten. Het heeft vooral een sociaal karakter. Mogelijkheden o.a. breien, haken, 
borduren, kaarten maken en gezelschapsspellen. 
De “Welfare”-bijeenkomsten zijn wekelijks op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur. Op dit moment hebben wij helaas nog niet de ruimte om deze groep in ons 
gebouw onder te brengen. Zodra de accommodatie is aangepast, wordt de intentie 
tot verhuur besproken (gemiddeld nemen 10 tot 15 personen deel). 
 

• Sinds een jaar draaien we een pilot met de Buitenschoolse Opvang (BSO) 't Rovertje. 
Op 4 middagen in de week worden de kinderen opgevangen in ’t Anker. Zodra we 
het pand aangepast, verbouwd en uitgebreid hebben, kunnen en zullen meerdere 
groepen van de BSO-gebruik gaan maken. BSO ’t Rovertje en Stichting ’t Anker zijn 
zeer tevreden over deze pilot. (https://www.rovertje.nl/buitenschoolse-opvang/bso-
de-schatrovers) (gemiddeld 2 groepen, ongeveer 15-20 personen per dag). 
 

• Basisschool De Triolier zou graag gebruik willen maken van onze accommodatie voor 
de bewegingslessen voor de onderbouw. Na de verbouwing en uitbreiding met de 
nieuwe ruimte is dat mogelijk.  De intentie, uitgesproken door BS De Triolier, 
Stichting ’t Anker en de gemeente Beesel, is dat zij minimaal 4 uur per week gebruik 
gaan maken van de accommodatie (4 groepen onderbouw, gemiddeld 22 kinderen, 
totaal 88 kinderen) 
 

• Kernoverleg Offenbeek heeft de wens uitgesproken om na de verbouwing ook 
gebruik te willen maken van de nieuwe accommodatie. Deze organisatie is 
voortdurend bezig om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Dat doet zij onder 

https://www.rovertje.nl/buitenschoolse-opvang/bso-de-schatrovers
https://www.rovertje.nl/buitenschoolse-opvang/bso-de-schatrovers
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meer door activiteiten te organiseren/faciliteren die bewoners met elkaar verbinden.  
https://nl-nl.facebook.com/kernoffenbeek.nl). Uit onderzoeken blijkt dat ’t Anker 
gezien wordt als de accommodatie en spil in de leefbaarheid van Offenbeek. Zeker 
gezien de centrale ligging (het bestuur bestaat uit 7 personen). 
 

• Diverse buurtverenigingen willen voor hun activiteiten en burendagen gebruik maken 
van ’t Anker (gemiddeld 30 personen). 
 

 
• Realisatie van een inloopfunctie voor ouderen. 

Dit project is nog volop in ontwikkeling. Alles 
wijst nu in de richting dat ’t Anker in het 
huisvesten van dit inlooppunt de basis gaat 
vormen. Afgelopen jaar is een intensief traject 
en samenwerking opgestart onder leiding van 
de gemeente Beesel en welzijnsorganisatie 
Synthese. Het bestuur van ’t Anker is hier 
nauw bij betrokken geweest en heeft 
deelgenomen aan die bijeenkomsten. Door 
onderzoekers van de HAN (hogeschool Arnhem/Nijmegen) is een onderzoek 
uitgevoerd onder de bewoners van Offenbeek, genaamd Regiolab ‘zorgen voor 
ouderen in Offenbeek’. Centrale vraag in dit onderzoek was wat er voor de ouderen 
nodig zou zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Zie 
hiervoor ook de onderstaande resultaten afkomstig uit het onderzoek.  
De werkgroep die dit opzet, denkt in de startfase aan 20 tot 30 personen. 

 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/kernoffenbeek.nl
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De resultaten van het uitgevoerde onderzoek laten zien dat het zelfstandig blijven wonen, 
persoonlijk contact, relaties alsmede gezien en gewaardeerd worden, belangrijk zijn. Er 
wordt aangegeven dat er onder de ouderen van Offenbeek behoefte is aan een inlooppunt. 
Dit om eenzaamheid en sociaal isolement te voorkomen.  

 
Op dit moment is er een werkgroep ontstaan die verder onderzoek doet en voorbereidingen 
treft om de inloop, maar ook activiteiten in voorbereiding heeft,  samen met bewoners (vitale 
ouderen) nader vorm te geven. De gemeente Beesel is hierover recent geïnformeerd. 
Stichting ’t Anker wil de deuren graag openen om deze inloop/activiteit mogelijk te maken. 
Het voornemen is dat er een aantal dagen per week in ’t Anker een activiteit voor ouderen 
uit Offenbeek en omgeving zal worden gestart. De dagelijkse coördinatie en leiding van het 
project zal in handen zijn van vrijwilligers (allen inwoners uit Offenbeek en Reuver).  
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In het plan verbouw en herinrichting van ’t Anker is in de toegankelijkheid en de aanwezige 
voorzieningen met betrekking tot meubilair en keukenfaciliteiten rekening gehouden met 
het feit dat ouderen een nieuwe grotere bezoekersdoelgroep zullen vormen. Een groep die 
daar ook de jonge bezoekers “tegen het lijf zal lopen”, bijvoorbeeld in het 
bewegingsonderwijs. 
 
Nog verder te ontwikkelen: 
 
• Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, heeft Offenbeek van oudsher,  door onder andere de 

oude greswarenindustrie, inwoners met een buitenlandse achtergrond. Onder aanvoering 
van het kernoverleg die uitdrukkelijk bewonersparticipatie en -integratie hoog in het 
vaandel heeft staan, zijn er voornemens om samen met buurtverenigingen in ’t Anker 
activiteiten te ontwikkelen die het contact tussen de inwoners van diverse komaf gaan 
bevorderen. Een van de plannen is bijvoorbeeld het ontwikkelen van kookworkshops/-
kookcursussen waarin Marokkaanse, Turkse en Syrische bewoners uitgenodigd worden 
hun eetgewoontes en culturen te delen met de gemeenschap in Offenbeek. Andere 
ideeën die worden genoemd zijn een multiculturele dag organiseren, dansworkshops, 
modeshows waarin kennisgemaakt wordt met de authentieke kleding uit diverse culturen.  
Het bestuur van ’t Anker wil hier graag, door het gebouw beschikbaar te stellen,  aan 
meewerken. Bijkomend effect is dat, wanneer mensen met een buitenlandse achtergrond 
’t Anker bezoeken, de drempel om deel te nemen aan de activiteiten van andere 
verenigingen en organisaties mogelijk wordt verlaagd. Inmiddels heeft zich spontaan een 
Syrische inwoner gemeld die mee wil werken aan onze plannen. Het is ook het 
uitgangspunt van de werkgroep die deze “kar gaat trekken” dat mensen van buitenlandse 
afkomst hierbij een mee organiserende rol te geven. Met de aanmelding van de Syrische 
inwoner is er dus al een mooi begin.  
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8.      Integrale toegankelijkheid 

Op advies van het VSB Fonds is in opdracht van het bestuur begin 2021 door PBT- consult 
een inspectierapport Integrale toegankelijkheid opgesteld (zie bijlage E). Alle verbouw en 
uitbreidingsplannen zijn kritisch onder de loep genomen en getoetst. Zeker met het oog op 
de zeer jonge bezoekers van de BSO en JongNL Reuver-Offenbeek, maar ook kijkend naar 
de nieuwe (oudere) doelgroep die naar ’t Anker gaat komen is de integrale toegankelijkheid 
erg belangrijk.  

Alle genoemde verbeterpunten uit het inspectierapport zijn meegenomen in het plan en 
vertaald in de begroting betreffende: 

• Een goed doordacht sleutelplan; 
• Realiseren MIVA-toilet; 
• Brede toegankelijkheid hoofdingang behouden; 

• Brede deuren/gangen; 

• Toegankelijkheid aan de buitenkant, bereikbaarheid van het pand.  
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9. Beheer en exploitatie 

Uit het financiële jaarverslag 2020 (zie bijlage F) kunt u afleiden dat Stichting ’t Anker 
financieel gezond is. Het pand is thans onbelast en vrij van hypotheekrecht. Voor de 
geplande aanpassingen, ver- en aanbouw en herinrichting, zal een gedeeltelijk externe 
financiering moeten worden aangegaan. De gemeente Beesel heeft bij monde van het 
college de toezegging gedaan voor de garantie van deze financiering. In de 
investeringsbegroting is rekening gehouden met een financiering van € 220.000,=. 

In onze meerjaren-exploitatiebegroting (zie bijlage G) hebben we een jaarlijkse reservering 
opgenomen voor onderhoud, gebaseerd op het onderhoudsplan (zie bijlage H). 

 

Het bestuur hecht waarde aan een schoon en veilig pand. Het beheer van het pand is als 
volg geregeld: 

• Dagelijks onderhoud en gepland periodiek meerjaren onderhoud; 
• Schoonmaak; 

• Kleine klussen. 

 

Daarnaast is er de verhuurverhuurcommissie die verantwoordelijk is voor de verhuur-
planning. 
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10.      Financiën 

 

De totale kosten: 

Met het totale project zal, op basis van offertes en eigen kostenramingen (getoetst door 
KNHM) een investering gemoeid zijn van  € 750.245,75 inclusief BTW. Stichting ’t Anker is 
niet BTW plichtig en mag dan ook geen BTW van de investering terugvorderen. Het totale 
project is uitgesplitst in een viertal fasen, te weten: 

Fase 1: Voorbereiding (reeds voldaan uit eigen middelen):  €   34.245,75  
Fase 2: Bouw- en verbouwkosten:      € 511.500,00 
Fase 3: Inrichtingskosten (inclusief integrale toegankelijkheid): € 176.000,00 
Fase 4: Aankleding en herinrichting buitenterrein:    €   28.500,00 
 

Ten aanzien van het onderwerp risicoanalyse is de zekerheid van binnenhalen van de 
benodigde liquiditeiten een aandachtsgebied. Hiervan heeft het bestuur besloten om pas de 
start te maken zodra hierover alle toezeggingen definitief zijn. Met andere woorden, met de 
(ver)bouwactiviteiten wordt pas gestart zodra alles zeker is omtrent de financiering. 
Daarnaast houden we ook rekening met de schaarste van goed personeel in de bouw 
waardoor kosten hoger zouden kunnen uitvallen dan nu begroot. Ook hiervoor zullen we 
zekerheden inbouwen, door prijsafspraken te maken die een lange geldigheidsduur hebben. 

 

Dekkingsplan: 

De gemeente Beesel heeft ons plan tot verbreding van ’t Anker tot een brede 
maatschappelijke voorziening gesteund. Dit komt onder meer tot uiting in de bijdrage die 
ze hebben verleend in de voorbereidingskosten voor dit project. Tevens willen zij naast een 
forse subsidiebijdrage in de bouwkosten garant staan voor het verkrijgen van een 
financiering. 

Ook de provincie Limburg staat welwillend tegenover onze subsidieaanvraag, blijkt uit 
diverse mondelinge contacten die er zijn geweest. De actuele provinciale bestuurlijke 
perikelen in Limburg hebben de formele subsidietoekenning tot op heden vertraagd. Alles 
ligt in de lijn der verwachtingen dat deze subsidiebeschikking slechts een kwestie van tijd 
is.   

Dat ons project mag rekenen op een breed draagvlak vanuit de gemeenschap blijkt uit de 
forse bijdragen die worden opgehaald. Een sponsoractie onder de lokale ondernemers heeft 
tot op dit moment, ondanks de coronacrisis, in toezeggingen een bedrag van ruim € 
30.000,00 opgeleverd. Nog niet alle ondernemers zijn benaderd, waarmee de verwachting 
is dat dit beoogde € 50.000,00 zal gaan opleveren.  
Ook loopt sinds kort onder de bewoners een familiecertificaten-actie. Voor € 25,00 kan men 
een certificaat kopen om de plannen te steunen. Op dit moment zijn er al voor € 5.000,00 
van deze familie-certificaten verkocht, terwijl de actie pas sinds kort loopt. Dit toont aan dat 
er vanuit de bewoners steun is voor deze plannen. 
We prijzen ons gelukkig dat in het bestuur en de diverse werkgroepen mensen zitten die 
kennis van zaken hebben, zowel op bouwkundig gebied, als ook op het financiële vlak.  Met 
zelfwerkzaamheid denken we te kunnen besparen op de kosten. Ook beschikken we over 
een uitgebreid netwerk waardoor we in staat zijn tegen kostprijs of zelfs gratis materialen 
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te krijgen ten behoeve van de bouw en inrichting. Wij hopen met de bijdrage uit de 
gemeenschap, ondersteuning door de gemeente en uw steun de financiering rond te krijgen. 

 

Zie ook bijlage I: projectbegroting, bijbehorend dekkingsplan en onderliggende offertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes verkoop familie-certificaten 

Sponsoring uit plaatselijke bedrijfsleven 

Sponsoring in natura  

Eigen handjes  

Enthousiaste gemeente  

 

 

 

 

 

Steun door de 
gemeenschap! 

 

 

Spontane acties inwoners  

Opbrengst naar Stichting ‘t Anker 
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11.   Nawoord 
 

Stichting ’t Anker brengt de mensen uit de kernen Reuver en Offenbeek samen in ’t Anker. 
Hierdoor ontstaat er een ontmoeting tussen jong en oud, diverse culturen, met ieder een 
eigen afkomst en een eigen verhaal. Ouderen hoeven niet eenzaam te zijn. Ieders verhaal 
kan hier worden gehoord. ’t Anker zal de plek zijn waar mensen met plezier terecht kunnen 
of zoals we dat in het Offenbeeks dialect zeggen: 
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12.   Contactgegevens 
 

Bezoekadres  
Sint Annastraat 27, Reuver 
 

Correspondentieadres   
Offenbeker Bemden 33, 5953 MX Reuver 
 

Kamer van Koophandel nummer 
4106 3125 
 

RSIN/Fiscaal nummer 
00 73 43 474 
 

IBAN-nummer 
NL 55 RABO 0143 6860 38 
 

E-mailadressen 
Secretariaat   info@stichtingtanker.nl 
Facturen   facturen@stichtingtanker.nl 
Verhuur   verhuur@stichtingtanker.nl 
Familie-certificaten kopen ikwilcertificaten@stichtingtanker.nl 
Project steunen  iksteun@stichtingtanker.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow us! 
www.stichtingtanker.nl  
Facebook 
Instagram 
Twitter 
 

 


