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Contactgegevens: 
 

Gemeenschapshuis ‘De Linde’ 

 

Vestigingsadres    : Hoofdstraat 34 

Postcode en woonplaats  : 5808 AV Oirlo 

Oprichtingsdatum   : 24 juli 1981 

KvK nummer    : 41062506 

Rechtsvorm    : Stichting 

IBAN     : NL12RABO0138711100 

Postadres p/a    : De Leng 3, 5808 BS Oirlo 

 

Stichtingsbestuur: 

Voorzitter    : Paul Classens 

Secretaris    : Pieter Classens 

Penningmeester   : Brigitte Muller 

Lid     : Piet Kusters 

Lid     : Twan Steeghs 

Lid     : Petra Loonen 

Lid     : Marie-Elle Deenen 
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Voorwoord 
 

“Het is nu of Nooit” luidde een krantenkop in de regionale media in mei dit jaar. Het projectteam van 

het Oirlose Gemeenschapshuis de Linde staat in de startblokken voor een renovatie, uitbreiding en 

herinrichting van het gebouw, Met het verdwijnen van het lokale café zal het gemeenschapshuis 

straks het enige ontmoetingsgebouw in Oirlo zijn voor jong en oud.  

 

Oirlo kan rekenen op steun van veel inwoners en alle verenigingen door inzet van vrijwilligers op 

allerlei gebieden. Er zijn diverse werkgroepen al in de voorbereiding actief, maar er hebben zich ook 

al veel inwoners gemeld met extra handjes als straks met de uitvoering wordt begonnen. Door veel 

werkzaamheden zelf ter hand te nemen worden kosten bespaard. 

De kosten voor de uitbreiding en verbouw van het pand zijn afgedekt. Op de begroting voor de 

(her)inrichting van het complete pand is nog een tekort. Dit projectplan is geschreven met het doel 

om extra middelen te generen voor de inrichtingskosten 

Dit projectplan geeft informatie over de aanleiding van het plan, de inhoud, het proces dat al 

doorlopen is, een kennismaking met de huidige gebruikers, een doorkijk naar de toekomst met 

nieuwe gebruikers en functies en tenslotte ook een financiële vertaling van het plan en de 

toekomstige exploitatie.  

 

Citaat van voorzitter Paul Classens: 

Wij zijn in Oirlo al jaren aan de plannen aan het werken, als het aan ons lag waren we al gereed geweest 

met de bouw.  Ik zou zeggen, kom naar Oirlo en kijk wat we gaan doen. Je zal een rondleiding krijgen van 

mij en zien dat het een goede besteding is. Heb je na de rondleiding het gevoel dat het geld niet goed 

besteed is, heb je in ieder geval een mooie dag in het Noord-Limburgse gehad! 
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H1: Introductie in het dorp Oirlo  
 

De eerste schriftelijk vastgelegde gegevens over het dorp Oirlo dateren uit 1300. Hieruit is bekend 

dat Oirlo tijdens de late middeleeuwen een eigen heerlijkheid is geweest van behorende tot het 

graafschap Gelre. In 1800 werd bij Oirlo bij Venray gevoegd. Tot op de dag van vandaag is Oirlo nog 

steeds één van de kerkdorpen van de gemeente Venray in Noord-Limburg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dorp telt Oirlo telt in totaal nu 1210 inwoners, waarvan 50,4 % man en 49,6 % vrouw zijn. De 

leeftijdsverdeling is: 

 

0   - 14  jaar    13 %   157 inwoners. 

15 – 24 jaar    15 %    182 inwoners. 

25 – 44 jaar    20 %    242 inwoners. 

45 – 64 jaar    36 %    436 inwoners. 

65 – ouder    16 %   193 inwoners. 

 

Het dorp telt 490 huishoudens die als volgt zijn te typeren: 

➢ Eenpersoonshuishoudens    26 %  126   

➢ Tweepersoonshuishoudens    34 %   165   

➢ Huishoudens meer 1 of meerdere kinderen  40 %   194    

 

De aanvankelijk voorspelde krimp van het bewonersaantal is vanaf 2020 omgebogen in groei. Dit 

door de nieuwbouw van woningen waardoor jongvolwassenen zich weer in het eigen dorp kunnen 

vestigen. Dit jaar zijn er in Oirlo al 15 kinderen geboren. Ook telt het dorp een aanzienlijk aantal 

arbeidsmigranten die zich er tijdelijk of structureel vestigen. In het voormalige klooster Maria Regina 

(in de volksmond beter bekend als “Oeldershof”) gelegen in de dorpskern Hoofdstraat 32 wonen 

arbeidsmigranten die vaak langdurig werkzaam zijn via het uitzendbureau van een lokale 

ondernemer. Deze ondernemer Ook voormalig camping de Walnoot, aan de rand van het dorp, heeft 

zich volledig toegelegd op de huisvesting van arbeidsmigranten die voor langere tijd werkzaam zijn 

voor ondernemers in het dorp en de regio. Daarnaast vestigen arbeidsmigranten zich ook steeds 

vaker in huur- en of koopwoningen in het dorp, met de intentie een verdere toekomst in Nederland 

op te gaan bouwen.  
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Dat Oirlo een bedrijvig dorp is blijkt uit het feit dat er 125 bedrijven zijn gevestigd in de volgende 

sectoren: 

➢ Landbouw      40 

➢ Nijverheid en energie     20 

➢ Handel en Horeca      15 

➢ Vervoer, informatie, communicatie   10 

➢ Financiële diensten en onroerend goed   10 

➢ Zakelijke dienstverlening     20 

➢ Overige, cultuur en recreatie     10 

 

Desondanks zal het enige dorpscafé binnen afzienbare tijd gaan sluiten, omdat ze geen 

bedrijfsopvolger hebben. Op dit moment heeft het dorp nog een kerk waar 1x per week een 

eredienst wordt gehouden. Gezien het teruglopend aantal kerkbezoekers is het de vraag het 

Dekenaat Venray-Gennep die nog zo kan volhouden. Oirlo heeft een basisschool Eigenwijs die in 

augustus 2015 is ontstaan uit de fusie van de basisscholen van Oirlo en Castenray. De school in Oirlo 

wordt sinds die tijd bezocht door de kinderen uit het eigen dorp en het nabijgelegen Castenray. Het 

dorp heeft geen supermarkt. 

De bedrijvigheid van Oirlo is ook terug te zien in het verenigingsleven. Het dorp telt maar liefst 15 

verenigingen. 70% van de inwoners is lid van één of meerdere verenigingen. Aan de rand van het 

dorp ligt een sportaccommodatie voor voet-,korfbal en tennis. De actieve verenigingen hebben leden 

uit Oirlo en Castenray. Het overige verenigingsleven van Oirlo op dit moment gehuisvest over 

meerdere locaties, vanwege plaatsgebrek in het huidige gemeenschapshuis De Linde.  
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H2: Gemeenschapshuis De Linde  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Huidige situatie  

 

 

Stichting Gemeenschapshuis de Linde is opgericht op 24-07-1981 (zie bijlage 1: oprichtingsakte). Het 

huidige pand, gelegen in het centrum aan de Hoofdstraat 34 te Oirlo, is in 1982/1983 gerealiseerd. 

Het is gebouwd door toenmalige aannemer J.P.A. Nelissen Venray in opdracht van de Gemeente 

Venray. Tot op heden huurt stichting Gemeenschapshuis De Linde het pand van de gemeente en 

draagt de stichting zorg voor de exploitatie en het beheer. Binnenkort zal het eigendom van het pand 

worden overgedragen (zie bijlage 2: concept overdrachtsakte). 

 

In 1993 en 1995 brak er brand uit in De Linde. Met vereende krachten in het dorp werd het 

beschadigde deel van de De Linde gerenoveerd en heropend.  

 

De huidige organisatiestructuur van De Linde is als volgt: 
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Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat hoofdzakelijk uit leden van verenigingen die gebruik maken 

(huren) van ruimtes van De Linde en/of daarin activiteiten organiseren. Het Algemeen Bestuur is 

eindverantwoordelijk voor het besturen van De Linde.  

Het AB (afvaardiging van leden van de gebruikers van De Linde) delegeert de operationele en 

dagelijkse leiding aan het Dagelijks Bestuur (DB), dat uit 7 op persoonlijke titel gekozen vrijwilligers 

bestaat. Het DB vormt een overwegend vast team met jarenlange ervaring. Het DB bestaat uit een 

voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, accommodatie beheerder en 3 leden (zie ook 

bijlage 3: gewaarmerkt uittreksel KVK). 

 

De Linde heeft één beheerder in dienst, die verantwoordelijk is voor de inkoop, agendabeheer en het 

coördineren van de horeca-activiteiten in De Linde.  Met uitzondering van koffietafels (vooral bij 

uitvaarten), worden alle activiteiten in De Linde georganiseerd en verzorgd door de verenigingen zelf, 

waarbij het beheer als centraal aanspreekpunt functioneert. Bij grotere horeca-activiteiten worden 

altijd additionele vrijwilligers door de organiserende vereniging geleverd. Deze worden aangestuurd 

door de beheerder. 
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H3: Aanleiding voor het project 
 

De Linde kent sinds jaar en dag een hoge bezettingsgraad: elke dag zijn er wel activiteiten. De 

activiteiten variëren van structureel (wekelijks) gebruik tot eenmalig, of jaarlijks terugkerende 

activiteiten. Dit intensieve gebruik van de afgelopen 40 jaar is terug te zien in het pand en een 

grondige opknapbeurt is dan ook al jaren erg hard nodig.   

Daarnaast is het pand al jaren te klein en is multifunctioneel gebruik in de praktijk niet mogelijk. 

Noodgedwongen wijken verenigingen uit naar andere (provisorische) locaties, omdat er simpelweg 

geen plaats is of omdat de combinatie van diverse activiteiten in de praktijk niet kan vanwege de 

gehorigheid van het gebouw. De repetities van de muziekvereniging (en dan vooral de 

slagwerkgroep) kunnen niet tegelijkertijd plaatsvinden met andere activiteiten. 

Zoals al eerder aangegeven zal binnen afzienbare tijd het enige dorpscafé verdwijnen. Dit betekent 

dat de verenigingen die daar nu hun thuisbasis hebben op zoek moeten naar een nieuw 

onderkomen. 

Het verdwijnen van het dorpscafé en de vraag van de ouderen uit het dorp naar een eigen 

ontmoetingspunt/huiskamer zijn aanleiding geweest om de accommodatie van De Linde uit te 

breiden gaan breiden, zodat er een spontaan ‘trefpunt buiten verenigingsverband’ in Oirlo blijft.  
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Sfeerimpressie van het huidige verouderde pand. 
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Aanzicht van uit de zaal    Aanzicht vanuit podium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aanzicht van “keuken”   
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H4: Huidige en toekomstige bezetting gemeenschapshuis “De Linde”  
 

Huidige gebruikers: 

 

 
 

Activiteiten / verenigingen die nu nog gebruik maken van andere accommodaties 

 

 

 

De toekomst: 

 

De agenda van De Linde wordt nu met name ingevuld door het verenigingsleven. Deze invulling zal in 

de toekomst ook zeker blijven. De vraag vanuit het dorp en op hand zijnde sluiting van het enige 

dorpscafé vraagt om een uitbreiding van de activiteiten in het gemeenschapshuis. 

  

Vereniging Aantal leden Bezetting Opmerking

Dameskoor 15 Wekelijks

BS Eigenwijs 100 3x per jaar

KBO Algemeen 155 10x per jaar

KBO Gym 2x in de week

KBO Kaarten & Koersbal Wekelijks

KBO Handwerken Wekelijks

Muziekvereniging Ons Genoegen 80 Wekelijks

MV Ons Genoegen Slagwerk 9 Wekelijks

MV Ons Genoegen Muzieklessen 6 Wekelijks

Gemeenschapshuis De Linde (AB+DB) 25 Maandelijks

Jeugdsoos O.J.C. Watjang?! 60 2x wekelijks Gedurende het jaar losse activiteiten

Stichting Jongerenwerk St. Machutus Oirlo 40 Wekelijks

Yoga 20 Wekelijks

Stichging Zonnebloem Oicastrum 85 Maandelijks

R.K. Parochie Sint Gertrudis Jaarlijks

Burger Service Punt Maandelijks

Vasteloavesvereniging 'De Spurriemök' 210 +- 15 activiteiten/dagen per jaar

Sint Antoniusgilde 1x per jaar

Vereniging: Aantal leden: Bezetting: Locatie:

Dorpsraad Oirlo 8 6x per jaar D'n Terp

VBO 75 Maandelijks Oelderse halte

Ondernemersvereniging Oirlo Castenray 60 Maandelijks Diverse locaties

Biljartvereniging 'Onder Ons' Wekelijks D'n Terp

Biljarten Ouderen 24 5x in de week In schuur bij iemand thuis

KBO Eetpunt ouderen Maandelijks D'n Terp

Kermis Jaarlijks D'n Terp

V.V. De Spurriemök Carnavalsavonden + jaarvergadering in d'n Terp D'n Terp

Toneelvereneniging 40 Wekelijks Overige locaties
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Het projectteam heeft in overleg met de bewoners verkend welke toekomstkansen als optie worden 

gezien. Tijdens de dorpssessies zijn de volgende kansen naar voren gekomen: 

 

A. Verenigingsactiviteiten voor jong en oud. 

B. Samen koken en eten met ouderen/alleenstaanden. 

C. Dagelijks inloop koffie uurtje. 

D. Spreekuur voor wijkverpleegkundige/ wijkteam. 

E. Bloedafnamepunt. 

F. Dorpsgroentetuin; groenten zijn te gebruiken bij het samen eten. 

G. Tuinonderhoud. 

H. Klusploeg, onderhoud gemeenschapshuis. 

I. Pakket afhaal- inleverpunt. 

J. Kaarten, jeu de boules, koersballen, rummikub, etc. 

K. Afscheidsdiensten. 

L. Integratie/Multiculturele avonden; hierbij komen arbeidsmigranten koken en laten de 

dorpsbewoners kennis maken met hun cultuur en gerechten; maar ook andersom (iets met 

deelgenoot maken van gemeenschap) 

M. Vertrek, aankomstlocatie voor Vita-Fiets(en). 

N. Vertrek, rust, aankomstlocatie knooppunt wandelroute & fietsroute. 

O. Dagbesteding voor alle inwoners; uiteenlopend van dagbesteding voor minder validen en 

senioren als ook knutsel-/ spelactiviteiten voor jeugd en jongeren. 

 

De onder A,B,C,G,H,J.K,L,M,N. genoemde punten worden verder uitgewerkt, zodat deze direct na de 

uitvoering van het project ook van start kunnen gaan. De overige kansen worden nog verder 

onderzocht op haalbaarheid. 
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Op dit moment is de bezetting in een gemiddelde werkweek van De Linde als volgt: 

 

 
 

Bovenstaand schema laat zien dat er nu ruim 300 wekelijkse bezoekers zijn. Wanneer de grote 

dorpsactiviteiten zoals de Carnavalszittingen en ZoMaarPop meegerekend worden komt het totale 

publieksbereik uit op 1000 tot 1500 unieke bezoekers op jaarbasis.  

Voor de toekomst zal dit aantal flink gaan groeien. De komst van nieuwe vaste gebruikers en de 

huiskamer met nieuwe activiteiten zal betekenen dat het aantal wekelijkse bezoekers op termijn zal 

groeien naar ruim 500. Ongeveer 50% van de dorpsinwoners zal door deelname aan de activiteiten 

van de vaste gebruikers minimaal 1x per week De Linde bezoeken. 

 

Wanneer, door het wegvallen van het dorpscafé, gemeenschapshuis De Linde in de toekomst ook 

tekent voor de dorpsactiviteiten bij de kermis en koffietafels na uitvaarten zal 80 tot 90% van de 

dorpsinwoners enkele keren per jaar de drempel van de gemeenschapsaccommodatie over stappen. 

Wanneer ook de regionale bezoekers worden meegerekend komt een publieksbereik van 2500 tot 

3000 unieke bezoekers wel in zicht.  

 

  

Stichting Gemeenschapshuis de Linde, bezettingsschema per:

Dag Van Tot Gebruiker wegens Ruimte P Sleutels Opmerkingen

Maandag 19.30 - 20.30 Dameskoor Repetitie 2 x

Dinsdag 14.45 - 15.45 KBO Gymen ouderen 1 x

15.15 - 18.00 MV Ons Genoegen Drumband lln 1

18.30 - 19.15 MV Ons Genoegen Jeugddrumband 2+1

19.15 - 20.00 MV Ons Genoegen Drumband 2+1

20.00 - 22.30 VBO Activiteit 2 maandelijks

Vergadering van Soos (popcommissie) 3e vrijdag van de maand

Woensdag 10.30 - 11.30 KBO Gymen ouderen 1 x

12.15 - 14.00 MV Ons Genoegen Drumband lln 1

17.45 - 20.30 Yoga Yoga 1 lessencyclus

19.30 - 21.30 Dorpsraad Vergadering 2 of 3 x laatste wo. v/d maand

19.00 - 24.00 OJC Watjang Soos 6 alleen tijdens vakantie

Donderdag 13.30 - 17.00 KBO Kaarten 1 sept tm maart

18.15 - 20.30 SJMO Horde 1 en 6 verdeeld over 3 groepen

Vrijdag 14.20 - 19.15 MV Ons Genoegen Muziekschool 8

18.15 - 19.15 MV Ons Genoegen Jeugdfanfare 1

19.30 - 23.00 MV Ons Genoegen Fanfare rep. 1

21.30 - einde MV Ons Genoegen Vergadering 3 1e vrijdag v/d maand

21.30 - einde OJC Watjang Vergadering 3 2e vrijdag v/d maand

20.00 - 01.00 OJC Watjang Soos 6

Zaterdag 17.30 - 18.30 2AmuseU Repetitie 1 1x per maand

20.00 - 01.00 OJC Watjang Soos 6

Zondag 15.00 - 24.00 OJC Watjang Soos 6 alleen tijdens vakantie

Nadere toelichting sleutels: Overig

A = sleutel wordt op einde steeds ingeleverd 1. P = Koffie en/of consumpties aantekenen op presentielijst

B = tevens sleutel benedenzaal 2. Muziekschooluren kunnen wijzigen in loop van het seizoen

Verder zijn sleutels in bezit van: Gebruikers dienen…

Carnavalsvereniging 1. Meubels zelf gereed te zetten en op goede plaats terug te zetten

2. Ruimte bezemschoon achter te laten.

3. Afwas zelf IN de afwasmachine te zetten.

Totaaloverzicht sleutels: zie sleutellijst
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H5: Het doorlopen proces 
 

De eerste plannen om De Linde om te vormen tot een Multifunctionele Accommodatie dateren uit 

2014. Was het eerst nog een initiatief vanuit het bestuur vanuit de gemeenschapsaccommodatie is 

dit gaandeweg omgevormd tot een proces van en voor het hele dorp.  

De vraag hoe de toekomst van Oirlo eruit komt te zien heeft het Lindebestuur doen besluiten niet 

alleen binnen eigen muren te kijken maar te gaan onderzoeken wat de mogelijkheden, wensen en 

behoeften in de breedte van het dorp zijn. Het Dagelijks Bestuur wilde de toekomstvisie van Oirlo 

duidelijker in beeld brengen en heeft hiervoor de hulp van dorpsraad Oirlo ingeroepen. Uiteindelijk is 

een projectteam samengesteld wat aan de slag is gegaan met een onderzoek naar de behoefte van 

een ruimte om uiteindelijk samen met het verenigingsleven, de horecaondernemer van D’n Terp en 

de dorpsinwoners te komen het plan van renovatie, uitbreiding en herinrichting van de huidige Linde. 

Aan de huidige en toekomstige gebruikers van De Linde is gevraagd welke wensen/voorzieningen 

voor hen noodzakelijk zijn. Op donderdag 30 januari 2020 is het projectplan gepresenteerd aan het 

dorp en aan alle verenigingen die gebruik maken van het gemeenschapshuis. 

Vervolgens heeft er een stemming plaatsgevonden waarbij de 80 aanwezige Oirlonaren unaniem 

gestemd hebben voor de renovatie van De Linde, in combinatie met de uitbreiding met een 

huiskamerfunctie.   

 

Er is een projectteam van dorpsbewoners samengesteld met de opdracht de voortgang structureren 

en begeleiden, het bestuur van De Linde te ontlasten en een gedegen plan uit te werken met een 

groot draagvlak uit het dorp. 

 

Samenstelling projectteam:  

 

Paul Classens    Voorzitter gemeenschapshuis De Linde 

Marie-Elle Deenen   Lid DB gemeenschapshuis De Linde 

Brigitte Muller    Lid DB penningmeester De Linde 

Jan Nelissen    Voormalig voorzitter dorpsraad Oirlo 

Leon Loonen    Afvaardiging jeugd 

Peter Gommans   Afvaardiging 50+ 

Twan Peeters    Financieel expert t.b.v. bouwwerken 

Ton Jenneskens    Bouwkundig expert + uitvoerend 

Theo Peeters    Afvaardiging 50+ 

Ingrid Janssen    PR & Communicatie 

Nicole Geurts    Afvaardiging jeugd 

 

Bovenstaand projectteam fungeert in opdracht van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur van 

gemeenschapshuis De Linde. 

Het projectteam wordt bijgestaan door adviseurs van de KNHM en een procesbegeleider vanuit de 

Gemeente Venray.  
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Vanuit het projectteam zijn diverse commissies gevormd, bestaande uit dorpsbewoners en 

vertegenwoordigers van diverse verenigingen, wat leidt tot het volgende organogram:   
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Elke commissie bestaat uit meerdere leden. In elke commissie heeft iemand uit het DB en / of 

projectteam zitting. Elke commissie wordt gecoördineerd door een coördinator die het projectteam 

op de hoogte houdt van de ontwikkelingen binnen de commissie. 

 

Taakverdeling commissies:  

• Financieel: Verantwoordelijk voor de gehele financiën van het plan; begroting, offertes, fondsen- 

en subsidieaanvragen, exploitatie, schatkistbewaking.  

• Bouw: Verantwoordelijk voor de bouw, meedenken in architectuur, inkoopbeleid materialen, 

regie bouw, organiseren vrijwilliger, etc.  

• Inrichting: Verantwoordelijk voor zowel de huiskamerinrichting als de inrichting van het 

bestaande pand. Juiste afstemming met de bouwcommissie is een pré . 

• Activiteiten: Verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten. Hierbij valt te denken aan de 

organisatie van de huidige activiteiten, maar ook om verder te kijken naar nieuwe activiteiten.  

• Groen: Verantwoordelijk voor de inrichting van de omgeving, aanplant en onderhoud. 

• Verenigingen & stichtingen: Verantwoordelijk voor de juiste afstemming met verenigingen en 

stichtingen wat betreft draagvlak, wensen en behoeften, acties voor het nieuwe 

gemeenschapshuis, huurcapaciteit, toekomstvisie, tijdelijk onderkomen tijdens de verbouwing. 

• Communicatie: Verantwoordelijk voor de communicatie van het plan en de voortgang ervan. 

Hierbij te letten op de juiste volgorde van communiceren: bestuur – commissies - dorp - overige 

& media. Deze commissie bestaat uit het projectteam en/of direct betrokkenen. 

• Klus (toekomst): Deze commissie wordt in het leven geroepen zodra de bouw gereed is. De 

Kluscommissie wordt verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Hierbij denken wij aan 

een wekelijks vast moment, waarop de onderhoudscommissie poets- en 

reparatiewerkzaamheden uitvoert. 

 

Het projectteam voerde gesprekken met de huidige en toekomstige gebruikers/verenigingen over de 

noodzakelijke voorzieningen en hun eigen wensen ten aanzien van de accommodatie. Elke wens die 

een vereniging genoemde, is door het projectteam onderzocht. Uiteindelijk heeft het projectteam 

ruim 90% van de wensen in het huidige plan kunnen inwilligen.  

In bijlage 4 zijn de resultaten van de inventarisatie onder de gebruikers te lezen.   
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H6. Inhoud van het plan 
 

In opdracht van het projectteam heeft Arcadis het huidige gebouw geschouwd en bekeken wat de 

beste optie is met betrekking tot het plan, te weten sloop en volledig nieuwbouw of het huidige pand 

opknappen met een nieuwe aanbouw. verbouwen. Op basis van kosten heeft Arcadis geconcludeerd 

dat duurzaam maken van het huidige pand, het opknappen met een nieuwe aanbouw voor de 

huiskamer de best haalbare optie is.  

Het totale project omvat: 

• Het in eigendom krijgen van het pand/overdracht door de gemeente Venray; 

• Het opknappen van het huidige gemeenschapshuis De Linde; 

• Uitbreiding van het pand met een huiskamer; 

• Integraal toegankelijk maken van het pand; 

• Het duurzaam maken van het totale pand; 

• (Her)inrichting van het totale pand. 

Dit alles met het doel om voor de komende 40 jaar een Multifunctionele Accommodatie voor jong 

tot oud te realiseren die de spil is in het behoud van de leefbaarheid van het dorp Oirlo. 

In opdracht van het projectteam is Janssen-Wuts architecten aan de slag gegaan met het maken van 

een bouwtekening. De ontwerpschetsen van het plan zijn opgenomen in bijlage 5.  

 

In de praktijk betekent dit het volgende: 

 

A) Overdracht van het pand 

De gemeente Venray zal het eigendom van het pand tegen een symbolisch bedrag overdragen 

aan Stichting Gemeenschapshuis De Linde. Hiervoor is een concept overdrachtsovereenkomst 

opgesteld, die nog officieel getekend gaat worden (zie bijlage 2: conceptovereenkomst). 

 

B) Bouw /verbouw  

• Uitbreiding pand met een huiskamer aan de linker voorzijde van het gebouw 

• Bestaande bouw: 

✓ Triple glas en kozijnen oude gedeelte. 

✓ Isolatie van vloeren en muren. 

✓ Een nieuw dak met dakisolatie 

• Hybride warmtepomp 

• Zonnepanelen 

• Beveiliging 

Het hele gebouw zal aan alle wettelijke regelgeving voldoen. Alle benodigde aanpassingen 

hiervoor zullen aangebracht worden en/of zijn al aanwezig. Denk hierbij onder andere aan 

goede bewegwijzering nooduitgangen, brandblussers, brandslangen, rookmelders en CO2- 

detectie en legionellabeveiliging. Wet- en regelgeving zijn hierin leidend. 

• Waterleiding en afvoersystemen 

Installatie van de waterleiding en het afvoersysteem wordt volgens de geldende wettelijke 

normen uitgevoerd. De veiligheid op legionella en salmonella en andere micro-organismen 

zal hierbij maximaal uitgevoerd worden. Iedere unit krijgt zijn eigen elektrische boiler. 
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• Temperatuur 

De temperatuur in het huidige gebouw laat zich op dit moment slecht regelen. Meestal is het 

op warme dagen te warm en op koude dagen te koud. Dit betekent dat het gebouw niet erg 

duurzaam is en stookkosten onnodig hoog zijn. In de verbouwde Linde komt een nieuw 

temperatuurregelingssysteem wat ervoor zorgt dat dit in een beter regelbaar is. 

• Multifunctioneel gebruik van het pand 

Door het plaatsen van scheidingswanden en het aanleggen van een biljartlift wordt de 

accommodatie de mogelijkheden voor activiteiten aanzienlijk uitgebreid en multi functioneel 

gebruik gestimuleerd.  

• Akoestiek 

Om de multifunctionaliteit van het gehele pand te garanderen is er akoestisch onderzoek 

verricht. De bevindingen uit dit rapport zijn meegenomen in de bouwkosten. Dit betekent 

dat hiermee één van de grootste knelpunten van de huidige accommodatie wordt opgelost. 

In de toekomst kunnen meerdere activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden in “De Linde” en 

belemmert een repetitie van bijvoorbeeld de fanfare niet meer een vergadering in een 

andere ruimte. Een betere bezettingsgraad van het pand wordt hiermee bevorderd.  

 

C) Toegankelijkheid gebouw 

Op dit moment is het gemeenschapshuis niet voor alle inwoners van Oirlo toegankelijk. Het 

begint al bij de ingang waar een dorpel ligt die moeilijk begaanbaar is voor mensen met een 

rolstoel of een rollator. Een gemeenschapshuis wat na de verbouwing helemaal van deze tijd 

is biedt perspectief voor álle inwoners van Oirlo. 

Na uitvoering van het plan dient het gehele gebouw toegankelijk te zijn voor invalide en 

mindervaliden. Hiervoor heeft het Gehandicapten Platform Venray (GPV)een advies 

uitgebracht (zie bijlage 6). De volgende aanpassingen aan de accommodatie worden 

doorgevoerd: 

1. Verbreding van de hoofdingang 

2. De ingangsdeuren worden elektronisch bedienbaar gemaakt.  

3. De twee huidige toiletgroepen (dames en heren) worden vernieuwd. In het gebouw is al 

een invalidentoilet aanwezig. Dit toilet dient vernieuwd te worden om aan alle eisen te 

voldoen die bij dit toilet horen. Dit toilet zal ook voorzien worden van een alarm.  

4. Ook is ervoor gekozen om een ringleiding aan te leggen.  

 

D) (Her)inrichting 

 

Na uitvoering van de bouwactiviteiten wordt het volledige pand opnieuw ingericht. Het gaat 

dan om de volgende onderdelen: 

1. Een grote keuken met keukeninventaris: 

De spil in het maken van verbinding wordt in de vernieuwde Linde wel de keuken.  

Een van de knelpunten bestaande knelpunten in de huidige accommodatie was ook de 

keuken. Deze was naast verouderd en versleten, ook zeker te klein. Men stond elkaar 

letterlijk in de weg, wanneer er meerdere mensen tegelijkertijd bezig waren.  

Een nieuwe grote keuken is ook nodig voor: 

➢ Het huidige gezamenlijk eten van ouderen zal door de sluiting van het dorpscafé 

verhuizen naar “De Linde”. Het regelmatig bereiden van de maaltijden vraagt om 

andere capaciteiten en meer faciliteiten van de keuken dan tot nu toe het geval 

was.  
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➢ De toename van de bezettingsgraad van de accommodatie vraagt om een 

keuken en keukeninventaris die toegerust is voor dit aantal bezoekers. Zoals 

eerder gezegd was de keuken in het verleden al te klein. 

➢ Voor de toekomst wordt voorzien dat ook vaker uitvaarten en koffietafels 

worden gehouden in het MFC.  Alleen al het afgelopen jaar is een duidelijke 

toename van de vraag, deels veroorzaakt door het strengere kerkelijke regime 

dat door de Dekenaat Venray-Gennep wordt gevoerd.  

➢ Eerder in dit projectplan is aangegeven dat brainstormavonden met bewoners en 

verenigingen leiden tot nieuwe activiteitenplannen die worden opgepakt zodra 

“de Linde” klaar is. Het meerderdeel van deze activiteiten vraagt om een grote 

geoutilleerde keuken, waar meerdere mensen tegelijkertijd ook samen aan de 

slag kunnen.  Denk hierbij aan het gezamenlijke koken en eten voor 

alleenstaanden, kookcursussen, kookworkshops en de Dorpsgroentetuin; waarbij 

de groenten zijn te gebruiken bij het samen eten. 

➢ Al eerder is aangegeven dat het dorp Oirlo een aanzienlijk aantal 

arbeidsmigranten telt die hier tijdelijk verblijven en/of zich hier structureel 

vestigen. Op dit moment leven deze arbeidsmigranten en de Oirlose bevolking 

nog veelal naast elkaar.  In letterlijke zin klopt dit ook. Het klooster waar veel 

arbeidsmigranten van SEPPeeters wonen ligt naast ‘De Linde’.  

Mede door directe interventie van de lokale ondernemer SEPPeeters is het plan 

om “Integratie/Multiculturele avonden ’te organiseren; hierbij komen 

arbeidsmigranten koken en laten de dorpsbewoners kennis maken met hun 

cultuur en gerechten; maar ook andersom (iets met deelgenoot maken van 

gemeenschap). Oirlo wil een inclusieve dorpsgemeenschap zijn, waar ook 

arbeidsmigranten zich welkom voelen. 

 

 

2. Tafels/stoelen/kastruimte: 

Voor het bestaande deel van het pand als voor de nieuwe huiskamer dient er een nieuwe 

inventaris/ inrichting te komen omdat de huidige aan vervanging toe is. Menig tafel en 

stoel is opnieuw gelast voor hergebruik.  

 

3. Stoffering en sfeeraankleding 

Op dit moment vinden veel gebruikers De Linde niet gezellig en sfeervol. Juist daarom 

wordt nu ingezet om met aankleding en stoffering een betere sfeer te creëren in de 

gehele accommodatie voor een ‘thuis’ gevoel.  

Zeker in de huiskamer is dit gevoel een belangrijk aspect.  

 

4. Licht en geluid  

Licht en geluid is een van de grote tekortkomingen in de huidige Linde. Het licht en geluid 

voldoet niet meer aan de normen van 2020. Het geluid verspreid zich slecht door de zaal 

en is meestal niet goed te horen.  

Ook is er een lichtplan opgesteld voor het gehele pand. Hiervoor is een offerte 

uitgebracht. Daarnaast worden door onder andere door de Carnavalsvereniging en de 

Toneelvereniging extern spullen gehuurd bij voorstellingen. Dit willen we voor de 

toekomst oplossen door hen hierin te faciliteren. Daarom dienen er beamers 

aangeschaft te worden waardoor het mogelijk wordt om presentaties in de Linde te 

houden.  
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5. Muntautomaat 

Door sluiting van het dorpscafé krijgt ‘de Linde’ een grotere rol in diverse festiviteiten en 

dorpsactiviteiten. De personele bezetting van deze activiteiten zal voor het overgrote deel 

draaien op de inzet van vrijwilligers (van diverse verenigingen). Op verzoek van verenigingen 

zal daarom in de toekomst gewerkt gaan worden met horecamunten die de uitvoering van 

het werk gemakkelijker maakt. Daarom wordt een muntautomaat in het pand geïnstalleerd. 

 

 

E) Tuinaanleg en buitenterras 

 

De entree en aanzicht van het gebouw zullen door de verbouwing aanzienlijk veranderen. Om er een 

eigentijds geheel van te maken is, na uitvoering van de bouw- en herinrichtingsfase ook een volledige 

herinrichting van het buitenterrein nodig. Hiervoor verleent KNHM-ondersteuning in het uitwerken 

van de plannen. Onze vrijwilligers zullen de aanleg van de tuin realiseren en onderhouden, waardoor 

de kosten hopelijk beperkt kunnen blijven. Lokale ondernemers zeggen hun medewerking toe, ook in 

de vorm van het beschikbaar stellen van materialen en gereedschap. 
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H7: Beheer van de gemeenschapsaccommodatie 
 

Een gemeenschapshuis dat inspeelt op de veranderende behoeften vraagt niet alleen om 

bouwkundige aanpassingen maar ook om een andere organisatie. De huidige structuur van de 

Stichting gaat uit van een algemeen bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen die 

op hun beurt een dagelijks bestuur kiezen. Deze structuur zal gehandhaafd blijven. Wat wel 

verandert zal worden is de beheerdersfunctie. 

Op dit moment is er één beheerder (1/8 FTE) die zorg draagt voor het dagelijks beheer van het 

gemeenschapshuis (agendaplanning/inkoop/ schoonmaak en deels zorgt voor de barbezetting bij 

grotere activiteiten en koffietafels bij uitvaarten). 

In de toekomst zal dit gehandhaafd blijven, echter zal de beheerder veel meer ondersteund worden 

door meerdere vrijwilligers. De forse toename in de bezettingsgraad wordt in de praktijk opgevangen 

door vrijwilligers. Met de vaste gebruikers/huurders zijn afspraken gemaakt over de inzet van 

vrijwilligers voor de bardiensten, tijdens de vaste repetitieavonden en tijdens bijzondere 

uitvoeringen. 

De commissie ‘groen- en klus’ bestaande uit handige dorpsbewoners zullen verantwoordelijk zijn 

voor het dagelijks onderhoud. 

 

Een florerend gemeenschapshuis is immers alleen haalbaar als we daar gezamenlijk de schouders 

worden ondergezet en verantwoordelijkheid voor de exploitatie breed gedragen wordt. Dat is een 

trendbreuk met het verleden waar gebruikers zichzelf vooral als klant zagen.  

Ook voor de bezetting van de huiskamer wordt een beroep gedaan op vrijwilligers/bewoners uit het 

dorp. ‘Voor en met elkaar’ is het motto.  

 
Persbericht Hallo Venray, 4 september 2021 

De groenploeg van de KBO zorgt al jarenlang dat het dorp er spik en span uitziet. Bijna al het openbare 

groen in het dorp wordt door de ploeg verzorgt, te denken valt hierbij aan snoeiwerk van heggen en 

bijknippen van struiken rondom de school en de Linde. Ook worden de perken op verschillende plekken in het 

dorp geschoffeld, en bloembakken op het dorpsplein onderhouden en aangeplant. Wij nemen het werk van de 

gemeente uit handen zegt voorman Jan Voermans die de ploeg aanstuurt en de planning maakt. We zijn 

allemaal op leeftijd maar blijven wel in beweging en hebben zo wekelijks iets om handen, en natuurlijk is het 

ook een sociale bezigheid en bepraten we onder het genot van een kopje koffie in de pauze de laatste 

nieuwtjes uit het dorp. 

Voor de werkzaamheden ontvangt de ploeg vanuit de gemeente een bedrag dat weer verdeeld wordt onder 

de vrijwilligers van de groenploeg. Omdat wij als geen ander weten hoe belangrijk gemeenschapshuis De 

Linde is voor ons dorp, de KBO maakt veel gebruik van het gebouw, hebben wij besloten met de hele ploeg 

om een bedrag te doneren voor dit mooie project, aldus Jan. Dit staat dus los van de KBO, het is de 

vrijwilligersbijdrage die ieder lid van de ploeg ontvangt. Wij zijn trots dat we samen een bedrag van €1000,- 

kunnen doneren voor de renovatie van gemeenschapshuis De Linde. We zullen er tenslotte allemaal jong en 

oud aan mee moeten “bouwen en timmeren” zodat de volgende generatie ook weer 40 jaar vooruit kan met 

een toekomstbestendig gebouw. Het huidige gebouw kan echt niet meer er is veel achterstallig onderhoud 

aldus Jan. 

Het projectteam van de Linde is de Groenploeg zeer erkentelijk voor hun spontane bijdrage! De obligatie 

verkoop loopt ook nog steeds door maar spontane donaties of sponsoring zijn uiteraard ook zeer welkom om 

zo het beoogde bedrag binnen te halen.  

Tenslotte heeft iedereen straks profijt van een mooie nieuwe ontmoetingsplek midden in het hart van 

Oirlo!  
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H8: Financiën 
 
Investering en dekking 

Adviseurs van de KNHM hebben het projectteam bijgestaan in de ontwikkeling van het plan. Ook op 

financieel gebied hebben zij het plan doorgerekend op de haalbaarheid en de exploitatie op langere 

termijn. In de realisatie van het plan ligt er een flinke uitdaging voor het dorp, dat echter met 

vertrouwen tegemoet wordt gezien. Mede doordat het dorp betrokken is geweest bij de 

ontwikkeling van het project kan er gerekend worden op een breed draagvlak. Dit draagvlak blijkt uit 

de bijdrage die dorpsbewoners bereid zijn om te geven, zowel in de vorm van het beschikbaar stellen 

van kennis, tijd, materialen en de aankoop van obligaties. Op basis van de kostenraming uitgevoerd 

door Arcadis in opdracht van de KHNM worden de bouwkosten geraamd op € 1.610.000. Op basis 

van opgevraagde offertes en eigen ramingen worden de kosten voor de herinrichting geschat op        

€ 293.000 

Op dit moment zijn er contacten met de belastingdienst over de BTW-teruggave over de 

investeringen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat er afspraken worden gemaakt dat De Linde 

90% van de BTW kosten kan verrekenen.  

De actuele projectbegroting is opgenomen in bijlage 7. De basis voor de berekende kosten voor de 

(her)inrichting vormen de offertes die opgenomen zijn in bijlage 8. Veelal is in de begroting uitgegaan 

van een lager bedrag dan hetgeen geoffreerd is. Reden hiervoor is dat in de offertes uitgegaan is van 

een maximaal ideale situatie. In de praktijk zullen keuzes gemaakt worden van hetgeen wel of niet 

gerealiseerd kan worden. Ook is in de offertes geen rekening gehouden met eventueel nog te 

bedingen kortingen.  

 

Eerder had de gemeente Venray een subsidiebedrag van ruim € 700.000 toegekend. Door de enorme 

stijging van de bouwkosten en de extra duurzaamheidsinvesteringen liep de projectbegroting fors op. 

Zonder extra gemeentelijke bijdrage kwam de haalbaarheid van het plan in het geding. Daarop is een 

aanvullend subsidieverzoek bij de gemeente ingediend. In september 2021 is dit verzoek 

gehonoreerd met het besluit totaal € 1.054.651 voor het project beschikbaar te stellen. Ook de 

provincie Limburg heeft voor structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties 

een bijdrage van € 100.000 toegekend.  

 

Op basis van ervaring van de KHNM en de enorme bereidheid van de inwoners/bedrijfsleven van 

Oirlo wordt geraamd dat ruim € 200.000 bespaard wordt op de bouw-inrichtingskosten door 

werkzaamheden uit te voeren in eigen beheer en/of eigen inkoop van materialen. 

De uitdaging voor het projectteam is het resterende bedrag van ruim € 318.000 zelf afgedekt te 

krijgen.  

De Covid-pandemie en de noodgedwongen sluiting van gemeenschapsaccommodaties betekent dat 

de afgelopen jaren ingeteerd is op de reserves (zie bijlage 9/jaarcijfers).  Maximaal € 50.000 uit de 

reserves zal geïnvesteerd worden in het project., om enige armslag te houden voor toekomstige 

tegenvallers. De dorpsraad uit Oirlo heeft € 6.000 toegezegd.  

Door de werkgroep Financiële Commissie De Linde (Ficiedl) is een breed actieplan opgezet om de 

resterende gelden te verwerven. Door de pandemie konden diverse geplande dorpsactiviteiten 

helaas niet doorgaan en is de opbrengst uit acties en activiteiten beperkt gebleven. Zeer content is 

de werkgroep met de opbrengst van de obligatieactie onder dorpsbewoners. Het draagvlak voor het 

initiatief blijkt wel uit het feit dat dit, in een dorp met 11 inwoners, een opbrengst van € 72.000 heeft 
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opgeleverd! Ook de gerichte sponsoractie onder lokale en regionale bedrijven, heeft ondanks de 

coronapandemie, het fraaie resultaat van € 50.000 aan toezeggingen. 

  

Voor het resterende benodigde bedrag wordt een traject fondsenwerving gestart bij landelijke en 

regionale fondsen. 
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Exploitatie 

Het gemeenschapshuis de Linde is een financieel gezonde organisatie. In het verleden is het gelukt 

een reserve op te bouwen, die nu gedeeltelijk in het project wordt geinvesteerd. (zie ook 

jaarrekening/balans bijlage 9).  

Waar het pand in het verleden gehuurd werd van de gemeente Venray, maakt de overdracht van het 

eigendom deel uit van hetg project. Dit betekent dat in de toekomst stichting De Linde in de 

toekomst ‘de eigen broek moet ophouden” 

Met ondersteuning van adviseurs van KHNM is op basis van de historie en het verkrijgen van het 

eigendomsrecht van het pand, een doorrekening gemaakt naar de toekomst. Hierbij rekening 

houdend dat er tijdens de uitvoering van het project aanzienlijk minder huurinkomsten zullen zijn. 

Dit na de periode dat De Linde door corona ook al veel minder inkomsten huur- en barinkomsten 

had.   

In de exploitatie meerjaren berekening is 

uitgegaan met de afspraken die zijn gemaakt 

met de bestaande gebruikers van De Linde. 

Het uitgangspunt voor de toekomst is dat 

verenigingen dezelfde huur berekend krijgen 

als dat voor de renovatie het geval was. De 

verbouwing moet niet leiden tot hogere 

gebruikerskosten en een drempel opwerpen 

voor bestaande en nieuwe gebruikers.  

Door de renovatie komen er een aantal 

extra ruimtes ter beschikking. De grote zaal 

kan in tweeën gesplitst worden en de huiskamer kan verhuurd worden, hetgeen extra 

huurinkomsten oplevert. In de begroting is ook rekening gehouden dat het enige dorpscafé gaat 

sluiten en dat de Linde deze open inloopfunctie gedeeltelijk gaat overnemen.   

De werkgroep Financiële Commissie De Linde (Ficiedl) zal ook na realisatie van dit plan actief blijven. 

Deze werkgroep zal plannen, acties en activiteiten ontwikkelen welke ten goede komen aan de 

exploitatie.  In samenwerking met vrijwilligers, de verenigingen en stichtingen organiseert de 

werkgroep uiteenlopende activiteiten voor diverse doelgroepen. Vanuit de opbrengst van deze 

activiteiten wordt een verdeelsleutel gemaakt waarbij het gemeenschapshuis De Linde minimaal in 

zijn vaste kosten wordt voorzien en daarlangs de vereniging een bijdrage ontvangt welke motiverend 

werkt.  

Op basis van deze uitgangspunten is een meerjarenexploitatieraming gemaakt die is opgenomen als 

bijlage 10.  In tabblad 2 van deze begroting worden ook gelden gereserveerd voor het onderhoud van 

het pand. In tabblad 3 wordt de afschrijvingen berekend. Waar mogelijk zal, om kosten te besparen, 

dit onderhoud uitgevoerd worden door vrijwilligers. 
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Nawoord 
 

“Het is nu of Nooit” luidde een krantenkop in de regionale media in mei dit jaar. 

Al sinds 2014 is Oirlo in beweging Oirlo in beweging voor De Linde: ‘een 

gemeenschapsaccommodatie van het dorp, voor het dorp’. 

Met de uitvoering van dit plan is de Oirlose gemeenschap voorzien van een toekomstbestendig 

gemeenschapshuis. Jong en oud kan door de diverse activiteiten en aanwezige hulpmiddelen en 

(zorg)voorzieningen vitaal meedoen. Hiermee creëert en behoudt Oirlo een vitale gemeenschap 

waarbij de zelfredzaamheid en leefbaarheid wordt ondersteund dóór en vóór de gemeenschap. 

De bijdrage van landelijke, regionale en lokale fondsen is van essentieel belang om dit plan te doen 

slagen. Alleen samen kunnen we “de Linde laten groeien”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectbegroting MFC De Linde Oirlo

versie januari 2022

inclusief BTW

GERAAMDE KOSTEN DEKKINGSPLAN
 AANKOOP PAND VAN GEMEENTE Venray 1,00€                                           Toezegging subsidie gemeente Venray 1.054.651,00€                   

 BOUWKOSTEN: uitbreiding en verbouw en basale inrichting  kostenraming Arcadis april 2020 1.580.977,00€                           Toegezegde subsidie Provincie Limburg 100.000,00€                      

 Indexcering bouwkosten +/- 1,8%  29.022,00€                                 Geraamde besparing door zelfwerkzaamheid 200.000,00€                      

 Inclusief aanpassingen integrale toegankelijkheid  Geraamde terugvordering BTW 90% 230.000,00€                      

 Inzet van eigen middelen 25.349,00€                        251.479,34€                                = terug te vragen BTW over totale bouw gedeelte echter BTW-vrij

 b) Mivatoilet + alarm  € 3.872,00 

 c) Automatische deur  € 7.350,75 

 Inclusief biljartlift 

 Inclusief schuifwanden  € 39.750,00 

 Totaal Aankoop en Bouw  € 1.610.000,00  Totaal  € 1.610.000,00 

 INRICHTING  zie offerte/indicatie op offertes  Bijlage   DEKKINGSPLAN 

 Keuken + keukenapparatuur  Hakvoort 9versoberde versie)  A 75.000,00€                                Geraamde opbrengst verkoop opbligaties(vooral eigen dorp) 72.000,00€                        

 Licht en Geluidsinstallatie Zaal/Foyer  STAR( versoberde versie)  B 34.000,00€                                Geraamde opbrengst eigen dorpsacties 5.000,00€                          45.766,12€                                  = terug te vragen BTW over totaal inrichting gedeelte echter BTW-vrij

 Licht en geluidsinstallatie Podium  STAR (versoberde versie)  C 14.000,00€                                Geraamde opbrengst sponsoring en giften 50.000,00€                        

 Mobiel beeldscherm  STAR (versoberde versie)  D 5.500,00€                                  Geraamde teruggave BTW 90% 30.000,00€                        

 Terrasmeubilair  Datzitt (versoberde versie)  E 12.500,00€                                Inzet van eigen middelen 25.000,00€                        

 Inrichting huiskamer (meubilair/barmeubel/sfeerverlichting  Datzitt (versoberde versie)  E 30.000,00€                                Bijdrage dorpsraad 6.000,00€                          

 Meubilair Zaal/keukeninventaris  Datzitt (versoberde versie)  E 50.000,00€                                Aanvraag VSB Fonds 40.000,00€                        

 Meubilair bestuurskamer/kleine vergaderkamer  Datzitt (versoberde versie)  E 2.000,00€                                  Aanvraag Oranje Fonds 40.000,00€                        

 Stoffering + toneelgordijnen  Datzitt (versoberde versie)  E 32.500,00€                                Aanvraag Postcode Loterij Buurtfonds 5.000,00€                          

 Ringleiding (aanleg)  Electro Gommans  F 1.700,00€                                  Aanvraag Hendrixstichting 5.000,00€                          

 Muntautomaat  Euro Events  G 5.445,00€                                  Aanvraag van Straatenfonds 2.500,00€                          

 Onvoorzien   raming  +/- 5%  17.855,00€                                Aanvraag RCOAK 7.500,00€                          

 OVERIGE Aanvraag Stichting Bergweg 5.000,00€                          

 Administratie - en accountantskosten raming 5.000,00€                                  

Geraamde kosten heropening raming 2.500,00€                                  

Onvoorzien / verdere buiten aankleding raming 5.000,00€                                  

Totaal Inrichting en overige  € 293.000,00  Totaal  € 293.000,00 

TOTALE PROJECTKOSTEN € 1.903.000,00 TOTALE GERAAMDE DEKKING  € 1.903.000,00 


