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1. Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van stichting dorpshuis de Oalde Karke te Echten.
De stichting De Oalde Karke is opgericht op 30 juni 2010, nadat duidelijk was
geworden dat de toekomst van het kerkje in echten ernstig in gevaar kwam.
Een burgerinitiatief binnen de Echtense gemeenschap heeft toen een peiling
onder de inwoners gedaan om het draagvlak voor actie tot instandhouding van
de kerk te peilen. De uitkomst daarvan was (overweldigend) positief.
Nadat de stichting was opgericht is de naam van het dorpshuis in de volksmond
snel vereenvoudigd. Het dorpshuis staat nu overal bekend als: d’ Olde Karke.
In de volgende pagina's kunt u lezen wat de geschiedenis is van d’ Olde Karke en
wat het bestuur van de stichting in de nabije toekomst wil bereiken.
De doelstelling van de stichting volgens de statuten is:
1.

De exploitatie van het voormalige kerkgebouw te Echten als multifunctionele ruimte ten behoeve van de
inwoners van Echten, teneinde:
a. verenigingen en stichtingen de mogelijkheid te bieden om hun activiteiten te starten, voort te zetten
en te verbreden;
b. De inwoners van echten de mogelijkheden te bieden om nieuwe activiteiten te ontplooien en
daardoor sociale onderlinge contacten te verbeteren;
c. het jeugdwerk in Echten te starten en verder te stimuleren;
d. ruimtes van het dorpshuis beschikbaar te stellen om de inwoners van Echten de mogelijkheid te
bieden zich verder te ontplooien door middel van cursussen, workshops en dergelijke;
2. Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de voormalige Nederlands Hervormde Kerk te Echten
in eigendom te verwerven, te restaureren en te verbouwen tot een multifunctionele ruimte.

Na 2010 is het toenmalige stichtingsbestuur enthousiast aan de slag gegaan met
bovenstaande doelstellingen.
De activiteitencommissie van d’ Olde Karke is in 2012 van start gegaan met het
organiseren van activiteiten van het hele dorp. Zij organiseert voor alle leeftijden
activiteiten en workshops van allerlei aard en probeert daarmee inwoners dichter
bij elkaar te brengen.
Al snel bleek dat het gebouw stevig verbouwd moest worden om überhaupt als
dorpshuis dienst te kunnen doen. De ruimtes waren onpraktisch, de ingang lag
helemaal verkeerd, de keuken en de Cv-ketel waren versleten om een paar
zaken op te noemen Al gauw werden plannen gemaakt voor een verbouwing en
werden daar de financiële middelen bij gezocht. Toen werd ook duidelijk dat om
voor subsidies in aanmerking te komen het kerkje eerst eigendom moest zijn van
de stichting en er een beleidsplan aanwezig moest zijn.
Een ondernemingsplan werd voortvarend opgesteld, maar het heeft tot de zomer
van 2014 geduurd tot de kerk ook werkelijk in eigendom van de stichting was.
Dit had niet gekund zonder de (financiële) steun van de gemeente De Wolden.
Toen was de weg vrij voor de verbouwing van d’ Olde Karke. Daarvoor waren
veel vrijwilligers nodig, waarvoor in het najaar van 2014 een intensieve
wervingsactie op touw is gezet. Op 3 januari 2015 is de verbouwing gestart en in
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ca. 3 maanden uitgevoerd. Daarna was gebruik van d’ Olde Karke weer mogelijk.
In april 2015 is d’ Olde Karke feestelijk geopend door wethouder Miriam Pauwels.
Het project is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Oranjefonds en
het VSB fonds en door sponsoring van lokale ondernemers. In de loop van 2015
is de verbouwing gecompleteerd met enkele onderdelen. De verbouwing is met
een sluitende begroting uitgevoerd.
De verbouwing was als "kern met pit"1 project aangemeld voor 2015. We kunnen
verheugd melden dat het predicaat is verkregen, met een mooi juryrapport.
Na de verbouwing heeft het bestuur een toename in het gebruik van de kerk
kunnen constateren. Daar zijn we blij om, want daaruit blijkt dat alle
inspanningen die verricht zijn om het dorpshuis tot stand te brengen in een
behoefte voorzien.
Nu aan een aantal basisvoorwaarden voor het functioneren van d’ Olde Karke is
voldaan is het tijd om de ogen op de toekomst te richten. Daarvoor is een nieuw
beleidsplan nodig, waarin we vanuit de nieuwe situatie met een frisse blik naar
het toekomstig functioneren van d’ Olde Karke kijken. Vragen als:
- Hoe stimuleren we het gebruik van d’ Olde Karke?
- Hoe houden we een sluitende exploitatie in stand?
- Wat zijn de doelgroepen voor d’ Olde Karke in relatie tot dorpsontwikkeling
en exploitatie?
- Hoe beheren we het gebouw?
- Hoe werken we met vrijwilligers?
- Etc.
Het bestuur vindt het van groot belang dat dit gebeurt samen met de inwoners
van Echten. Daarvoor heeft zij in 2016 het oor te luisteren gelegd bij de
dorpsgenoten, door middel van dorpsraadpleging en interviews en oproepen tot
inbreng in de "social media". Daar is veel informatie uit gekomen die verwerkt is
in dit beleidsplan. Het is dan ook een beleidsplan van het hele dorp, en het is
belangrijk dat het hele dorp mee werkt aan de instandhouding van d’ Olde Karke
en gebruik maakt van d’ Olde Karke.
Het beleidsplan heeft een looptijd van 5 jaar en dus voor de periode van 2017
t/m 2021. Het bestuur kan niet verder vooruit kijken, zeker niet nu de
maatschappelijke ontwikkelingen en de randvoorwaarden voor het in stand
houden van d’ Olde Karke snel kunnen veranderen.

1

Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren.
Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren
van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Kern met Pit is een
initiatief van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).
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HOOFDSTUK 1 Missie en Visie
De missie van de Olde Karke is:

-

D’ Olde Karke blijvend behouden voor het dorp en de bezoekers van het
dorp. D’ Olde Karke is een gastvrije ontmoetingsplek, en biedt ruimte aan
activiteiten voor en door Echtenaren en bezoekers van Echten.

D’ Olde Karke werkt daarbij vanuit de volgende visie:
D’ Olde Karke wil een dorpshuis/ontmoetingsplek zijn voor de inwoners van
Echten en voor bezoekers van Echten. De Olde Karke is een fraai authentiek
gebouw, dat mede bepalend is voor het dorpsaanzicht van Echten.
Het bestuur is ervan overtuigd dat de inwoners van Echten waarde hechten aan
d’ Olde Karke, zowel het gebouw zelf als de activiteiten die er plaats vinden. Dit
is duidelijk gebleken toen in 2009 bekend werd dat de PKN Ruinen het
kerkgebouw in Echten wilde gaan afstoten. Vanuit de Echtenaren kwam een
spontane beweging op gang om de Olde Karke te behouden voor het dorp. De
Olde Karke werd immers al langere tijd, naast de kerkfunctie, regelmatig
verhuurd voor bijeenkomsten van verenigingen en particulieren in Echten. De
wens om deze functie voor het dorp te behouden was sterk aanwezig. Dit heeft
geleid tot de oprichting van Stichting de Olde Karke en in 2014 tot de verwerving
van het gebouw door de stichting. De verbouwingswerkzaamheden zijn voor een
groot deel tot stand gekomen door de vrijwillige inzet van vele inwoners van
Echten.
-

-

D’ Olde Karke wil een plek zijn waarin de door de inwoners van Echten
gewenste samenkomsten kunnen blijven voortbestaan en uitgebouwd. Het
aansluiten op de wensen van de Echtenaren is dus een belangrijk punt.
Hieruit vloeit voort dat d’ Olde Karke multifunctionele ruimtes moet
bieden. Immers activiteiten uiteenlopend van kinderdisco tot
rouwbijeenkomst moeten er plaats kunnen vinden. D’ Olde Karke wil
daarmee een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de
dorpsgemeenschap.
Het bestuur kiest er voor d’ Olde Karke een laagdrempelige voorziening te
laten zijn, passend in de sfeer van dorpsleven en landelijke omgeving.
d’Olde Karke is een kleinschalig dorpshuis.

Niet alleen de kleine omvang van de voorziening, en het feit dat zij bestemd is
voor een kleine dorpsgemeenschap bepalen het kleinschalige en knusse karakter
van d’ Olde Karke. Het feit dat het gebouwtje de dorpsgemeenschap jarenlang
als kerk ten dienste heeft gestaan maakt dat de inwoners zich er (nog steeds)
mee verbonden voelen. Het bestuur streeft er naar dit in stand te houden. Het
gebruik en de doelgroepen waarop d’ Olde Karke zich richt moet hiermee in
overeenstemming zijn.
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De huurprijs is op dit moment nagenoeg bescheiden. Een echte
beheerdersfunctie en/of barfunctie is qua organisatie en financiering niet
mogelijk. Dit impliceert dat het dorpshuis niet altijd geopend is als inlooppunt,
maar alleen tijdens activiteiten. We kiezen daarom voor een opzet, waarbij
gebruikers/huurders zelf verantwoordelijkheid nemen. D’ Olde Karke biedt
gebruikers de vrijheid om de accommodatie naar eigen inzicht (wel binnen de
huisregels) te gebruiken, maar vraagt ook van hen om zelf op te ruimen etc. Wij
zien deze laagdrempeligheid én het vertrouwen dat aan huurders/gebruikers
gegeven wordt, als de charme van d’ Olde Karke. Mogelijkheden tot catering
tijdens verhuur zijn in onderzoek.
Het bestuur streeft er uitdrukkelijk naar de drempel, en daarmee de huurprijs,
voor initiatieven uit het dorp en gebruik door het dorp zo laag mogelijk te
houden.

Naast het gebruik door/voor het dorp, blijft er nog voldoende ruimte over voor
verhuur aan andere partijen buiten het dorp. De accommodatie wordt daarom
aan derden verhuurd, zowel op sociaal-cultureel terrein als in de privé sfeer en
zakelijk. Voor zakelijke en commerciële verhuur worden andere tarieven
gehanteerd. Hiermee wordt de financiële bodem gelegd om d’ Olde Karke
blijvend te behouden voor de door de inwoners van Echten gewenste activiteiten.
Daarnaast is verhuur aan derden een goede mogelijkheid om “Echten op de kaart
te zetten” en bezoekers aan te trekken.
D’ Olde Karke bevindt zich midden in het dorp en wil een goede buur zijn voor de
omwonenden. Om die reden zijn er voor waarden voor de verhuur van het
gebouw opgesteld en moeten activiteiten passen bij de locatie.
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HOOFDSTUK 2 Strategische doelen
Vanuit onze missie en visie hebben we onderstaande strategische doelen
geformuleerd. Deze doelen worden in een uitvoeringsplan verder
uitgewerkt en worden in een tijdsplanning weggezet.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Strategische doelen:
Het dorpshuis een vaste plaats laten innemen in de dorpsgemeenschap.
Het dorpshuis is van en voor alle Echtenaren en het bestuur streeft er naar
dat gevoel ook over te brengen onder de Echtenaren;
Versterken van de communicatie. Hierbij hoort ook een duidelijke
communicatie over missie en doel. Eveneens zal de communicatie naar de
dorpsgenoten en het relatiebeheer naar vaste huurders versterkt moeten
worden;
Op de hoogte zijn van de behoeften van de verschillende gebruikers en van
de Echtenaren in het bijzonder. Het bestuur moet de behoeften van de
verschillende gebruikers en van de Echtenaren kennen. Dan kan de
uitvoering van het beleid daarop afgestemd worden. Dit zal periodiek
gepeild worden. De frequentie en methode moeten nader onderzocht
worden;
Uitbouwen van PR. Op de dorpswebsite moet duidelijke informatie komen
over de gebruiksmogelijkheden. Dit moet ondersteund worden door,
persberichten, promotie uitingen over hoe het dorpshuis is te gebruiken als
locatie voor teamdagen/heidagen e.d. van instellingen en bedrijven
(mailing campagne, welke netwerken worden gebruikt? locatie voor
trouwen en rouwen);
Duidelijkheid scheppen over het beheer en gebruiksvoorwaarden voor
verschillende doelgroepen (verhuurvoorwaarden, sleutelbeheer,
sleutelbezit);
Ontwikkelen en uitvoeren van een vrijwilligersbeleid. D’ Olde Karke heeft
vrijwilligers nodig om goed te kunnen functioneren en een mooie toekomst
te hebben. Er is al een goede aanzet gemaakt met de uitvraag voor
vrijwilligers eind 2016. Dat heeft een mooi resultaat opgeleverd, maar dat
is het begin. Met de inzet van vrijwilligers kunnen activiteiten ontwikkeld
en onderhouden worden;
Contacten met (horeca)ondernemers in Echten aangaan en het opbouwen
van goede relaties en gezamenlijke mogelijkheden ontwikkelen en
uitbouwen (arrangementen, catering etc.);
Contacten met dorpshuizen in de omgeving leggen om ervaringen uit te
wisselen en te leren van elkaars expertise.
Planmatig onderhoud aan het gebouw middels een
meerjarenonderhoudsplan opstellen. Op een aantal punten is het
onderhoud aan het gebouw ernstig achtergebleven. Dat is gebeurd in de
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periode voor de kerk van het dorp werd. Het zal de nodige inspanning
vergen om deze situatie te herstellen. Ook daarvoor zijn vrijwilligers nodig.
10.Onderhouden van contacten met overheid en organisaties die subsidies
verstrekken om de financiële grondslag onder de exploitatie van d’ Olde
Karke zoveel mogelijk te ondersteunen.

8

HOOFDSTUK 3 Beschrijving Organisatie D’Olde Karke
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat op dit moment (eind 2016) de stand van
zaken is rondom d’ Olde Karke. Vervolgens wordt aangegeven waar het bestuur
eventueel naar toe wil werken, en wat de daartoe te ondernemen acties zijn.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
- Ontstaan;
- Bestuur en activiteitencommissie;
- Sleutelbeheer;
- Financiën.
3.1 Ontstaan
Het ontstaan van het dorpshuis d’ Olde Karke is sterk verbonden met de brede
wens die in Echten leeft het kerkje voor het dorp en het dorpsgezicht te
behouden. De gemeente De Wolden heeft als beleidsuitgangspunt dat in elke
woonkern in de gemeente een faciliteit ter ondersteuning van de
dorpsgemeenschap (dorpshuis) aanwezig moet zijn. Zij voert dit beleid niet zelf
uit maar ondersteunt initiatieven uit de gemeenschap een dorpstrefpunt tot
stand te realiseren en in stand te houden.
Om het kerkje van de ondergang te redden is door een aantal bewoners van
Echten in 2010 stichting d' Oalde Karke opgericht. Dit heeft geleid tot de
aankoop van de kerk van de hervormde gemeente in Ruinen, met financiële
ondersteuning van de Gemeente De Wolden. Vanaf 2010 tot het tijdstip van
aankoop is de kerk gehuurd van de Kerk om gebruik als dorpshuis mogelijk te
maken.
De stichting is notarieel opgericht, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en
heeft gedeponeerde statuten, een huisreglement, huisregels.
Actie voor het bestuur
Omdat reglementen stammen uit de tijd van oprichting van de
stichting is het bestuur voornemens deze documenten in de periode
2017-2020 te evalueren en waar nodig aan te passen aan de tijd,
voortschrijdend inzicht, en zo nodig aan overheidsvoorschriften en beleid.
3.2 Bestuur en activiteitencommissie
Huidige situatie
Het stichtingsbestuur beheert d’ Olde Karke voor de dorpsgemeenschap. Zij
bestaat uit 5 leden. Daarnaast functioneert er een activiteitencommissie (AC). De
bestuursleden houden zich bezig met de reguliere beheer- en bestuurderstaken
en de AC houdt zich bezig met het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten
voor de dorpsgemeenschap.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.
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In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de rol van de AC.
De AC werkt autonoom. Dit is in het verleden op organische wijze zo gegroeid.
Het bestuur van d’ Olde Karke staat achter de zelfstandigheid van de AC, voor
het werk dat zij verricht is een speciale set vaardigheden en eigenschappen
nodig, die niet in het bestuur beschikbaar zijn. De AC kan zich volledig richten op
activiteiten voor de dorpsgemeenschap en het bestuur op bestuurlijke taken. Het
bestuur en de AC hebben echter ervaren dat deze praktische scheiding van taken
ook het gevaar met zich mee brengt dat er te weinig contact is tussen bestuur en
de AC.
Actie voor het bestuur
Het bestuur stelt zich tot doel voor de toekomst
het contact tussen bestuur en AC zodanig vorm
te geven dat voldoende communicatie
gewaarborgd is en dat bestuur en AC elkaar
optimaal aanvullen en ondersteunen.
Er is verder geen aanleiding om de huidige
platte organisatievorm structureel te wijzigen.
Zij voldoet aan de eisen die daaraan gesteld
moeten worden voor een kleinschalig dorpshuis.
3.3 Sleutelbeheer
Huidige situatie
Van groot belang in de organisatiestructuur van d’Olde Karke is de aanwezigheid
van een sleutelbeheerder. Deze is werkzaam op basis van vrijwilligerswerk, met
vergoeding van de directe kosten (zoals telefoon- en waskosten) die worden
gemaakt. Er is geen sprake van een echte beheerderstaak, gezien de beperkte
fysieke schaal van d’ Olde Karke en schaal van het gebruik. De taken die door de
sleutelbeheerder worden uitgevoerd:
 Aanspreekpunt voor verhuur van d’ Olde Karke, zij wordt gebeld door
potentiële huurders.
 Bij houden van de agenda van verhuur, zowel voor het dorp als voor
anderen.
 Bezichtiging van d’ Olde Karke door potentiële huurders.
 Openen en sluiten van de kerk voor en na verhuur.
 Wassen van linnengoed
 In algemene zin: ogen en oren van het bestuur op dagelijkse basis.
Vanuit het bestuur is één lid contactpersoon voor de sleutelbeheerder. Deze
zorgt voor terugkoppeling na een bestuursvergadering en is beschikbaar voor
overleg bij vragen etc.
Twee maal per jaar wordt de sleutelbeheerder uitgenodigd in de
bestuursvergadering om te evalueren en vooruit te kijken.
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3.4 Financiën
Huidige situatie
Uit onze visie blijkt dat d’ Olde Karke een dorpshuis/ontmoetingsplek wil zijn
voor de inwoners van Echten en voor bezoekers van Echten. Ook is al gezegd dat
het bestuur er uitdrukkelijk naar streeft de drempel, en daarmee de huurprijs,
voor initiatieven uit het dorp en gebruik door het dorp zo laag mogelijk te
houden. We zijn dan ook een stichting zonder winstoogmerk, maar we willen wel
een gezond dorpshuis zijn met voldoende reserves om tegenvallers uit eigen
middelen op te kunnen vangen. Om dit mogelijk te maken richten we ons ook op
verhuur door particulieren, verenigingen, stichtingen en commerciële initiatieven
van buiten het dorp. Dit onderscheid komt ook tot uitdrukking in onze
verschillende tarieven, zie bijlage ..
De huuropbrengsten worden gebruikt om de exploitatielasten van het gebouw te
kunnen dekken. Naast de huuropbrengsten ontvangen we ook jaarlijks een
subsidie van de gemeente De Wolden voor het onderhoud. Het klein onderhoud
wordt dan ook uit gemeentelijke subsidie betaald. Verder doen we elk jaar mee
aan NL Doet en Burendag. Ook dit zijn middelen die we inzetten voor het
onderhoud van het gebouw, maar die we ook gebruiken om op die dagen het zijn
van een dorpsontmoetingsplek extra te benadrukken. Op NL Doet gaan we
gezamenlijk lunchen met alle vrijwilligers van de betreffende klussen in het dorp.
Op Burendag proberen we ook activiteiten te doen voor en met het dorp.
Voor inzage in ons jaarlijkse kosten en uitgaven wordt verwezen naar bijlage …
Hieruit blijkt dat we op dit moment onze vaste jaarlijkse kosten kunnen dekken
uit de jaarlijkse inkomsten. Het jaar 2016 is het eerste volledige jaar waarin ons
dorpshuis verhuurd is geweest na de ingrijpende verbouwing van 2015. Daarom
nemen we 2016 ook als uitgangspunt voor onze meerjarenbegroting welke is
opgenomen als bijlage ..Ook de komende jaren weten we uit onze huidige
huurinkomsten de jaarlijkse exploitatie uitgaven te dekken.
Sinds 2014 is de stichting eigenaar van het gebouw. Het gebouw is gefinancierd
met een renteloze lening van de gemeente De Wolden. De aflossing is lager dan
de huurprijs maar daar staat natuurlijk tegenover dat de stichting wel
verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebouw. Voor groot onderhoud
of aanpassingen aan het gebouw, zoals in 2015 heeft plaatsgevonden, wordt
aanvullende financiering gezocht bij landelijke fondsen (Oranje Fonds, VSB
Fonds) of aanvullende gemeentelijke subsidies.
Gewenste situatie
De huurprijs is op dit moment aan de lage kant. Een echte beheerdersfunctie
en/of barfunctie is qua organisatie niet mogelijk. Wel willen we onze huurders
meer aanbieden met catering. Mogelijkheden tot catering tijdens verhuur zijn in
onderzoek. Gesprekken hierover zijn gaande met de lokale horeca. Wij hebben
wezenlijks iets anders te bieden dan de plaatselijke horeca en willen voorkomen
dat we als concurrent gezien worden. Het in eigen beheer van de huurder
organiseren van vergaderingen, teambuildings en verlengde huiskamerfeestjes
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e.d. is een segment wat de andere lokale horeca niet bieden. Door te verkennen
wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn, willen we de krachten juist bundelen
met de lokale horeca. Ook al hebben we een dekkende begroting, geld
reserveren voor onderhoud of tegenvallers is nog niet mogelijk. Door onze
inkomsten uit te breiden door het ontwikkelen van verhuurarrangementen
denken we hierin wel een slag te slaan.
Omdat we in 2015 een grote verbouwing hebben gedaan, hebben we nog niet
eerder gewerkt met een meerjarenonderhoudsplan- en begroting. Daar willen we
een start mee maken vanaf 2017. Hiermee kan je vooruit kijken en bepalen hoe
groot de reserve voor onderhoud moet zijn of wanneer voor een bepaalde
onderhoudstaak beter een fonds aangeschreven kan worden.
Gezien onze kleine begroting met weinig verschillende aantal posten voert het te
ver om een financieel beleid te voeren. Zicht houden op de financiën via
tussentijdse financiële overzichten is voldoende om de financiën te monitoren en
eventueel bij te sturen.

Actie voor het bestuur
Het ontwikkelen van arrangementen om het dorpshuis als
verhuuraccommodatie aantrekkelijker te maken en daarmee meer
inkomsten te generen. Hiervoor moeten prijsafspraken worden
gemaakt met de lokale horeca en afspraken hoe hierover
gecommuniceerd wordt en wie wat doet in de uitvoering.
Actie voor het bestuur
In de komende beleidsperiode nemen we verschillende
maatregelingen en voeren verbeteringen door. Het bestuur kijkt in
de komende beleidsperiode of de genomen maatregelingen en de
doorgevoerde verbeteringen aanleiding zijn tot het aanpassen van
de huurprijs. We willen een juiste verhouding tussen de prijs en wat
wat wij te bieden hebben.
Actie voor het bestuur
Om de komende jaren meer zicht te krijgen op de financiën
gekoppeld aan een meerjarenonderhoudsplan, moet er binnen de
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begroting rekening worden gehouden met dotaties aan een
voorziening voor onderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan.
Actie voor het bestuur
Om meer zicht te krijgen op het verloop van de financiën en een
reserve op te kunnen bouwen voor tegenvallers, moet er gewerkt
worden met financiële kwartaaloverzichten voor het bestuur. Deze
overzichten stellen het bestuur in staat om de financiën te
monitoren en indien nodig bij te stellen.
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Hoofdstuk 4 d’Olde Karke als onderdeel van het dorp
Echten en omgeving
4.1 Het dorp Echten en de bevolking
Echten is een klein, actief dorp met 394 (peildatum eind 2016) inwoners. De
bevolking is als onderstaande tabel samengesteld.
kinderen
0-12 jr
lagere school

M
V
T

40
20
60

geboren
2004-2016

kinderen
13-18 jr
middelb school

M
V
T

19
13
32

geboren
1998-2003

jongeren
19-30 jr

M
V
T

27
21
48

geboren
1986-1997

volwassenen
31-50 jr

M
V
T

42
48
90

geboren
1966-1985

volwassenen
51-67 jr

M
V
T

61
54
115

geboren
1949-1965

ouderen
68- jaar

M
V
T

25
24
49

geboren
voor 1949

Het dorp ligt midden in Gemeente De Wolden omsloten door bos- en
heidegebieden en agrarisch landschap. Het meest in het oog springend is de
Havezate het Huis te Echten met haar imposante oprijlaan en grachten rondom,
grenzend aan de beek, het Oude Diep. Op een kleine 10 km afstand bevindt zich
het uitgestrekte Nationaal Park Dwingelderveld.
Ongeveer 65 bedrijven hebben zich gevestigd in het dorp, met daaronder diverse
agrarische bedrijven, horecavoorzieningen en recreatiebedrijven. Er is een
peuterspeelzaal en een basisschool met gezamenlijk plusminus 40 leerlingen.
Een informatiecentrum, galerie en boekbinderij. Het dorp heeft een zeer actief
verenigingsleven. Voor eerste levensbehoeften kan men terecht in de
boerderijwinkel van zorgboerderij de Naoberhoeve, de campingwinkel van
recreatiebedrijf de Westerbergen of men is aangewezen op de nabij gelegen
plaatsen, Ruinen, Zuidwolde en Hoogeveen.
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Actie voor het bestuur:
Het bestuur wil samen met de AC onderzoeken in hoeverre de activiteiten
nog meer gericht kunnen worden op de demografische ontwikkelingen in
de bevolking. Tevens wil het bestuur waar mogelijk meer samenwerken
met partijen uit het dorp. En nieuwe huurders werven op basis van de
sterke punten van d’ Olde Karke.
4.2. Maatschappelijke ontwikkelingen
D’ Olde Karke is onderdeel van een zich ontwikkelende en veranderende
samenleving, dat is ook op het lokale niveau van de dorpsgemeenschap
merkbaar. Soms gaan deze ontwikkelingen schoksgewijs en zijn prominent
merkbaar (plannen van het COA), maar veelal zullen veranderingen langzaam en
bijna geruisloos plaatsvinden (denk aan veranderende inwoners samenstelling,
steeds meer mensen van buiten Echten komen in Echten wonen). Met het
huidige aanbod van activiteiten sluit d’ Olde Karke aan op een aantal belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen.
Burgerkracht/civil society
Hiermee wordt bedoeld dat burgers zelf initiatieven en regie nemen om de eigen
leefomgeving positief te beïnvloeden.
Het (voort)bestaan van d’ Olde Karke op zichzelf is een voorbeeld van
burgerkracht. Zonder de vrijwilliger inzet van velen, zou d’ Olde Karke niet
kunnen bestaan. De in 2016 gehouden inventarisatie onder de inwoners van
Echten heeft laten zien dat de bereidheid om als vrijwilliger bij te dragen aan d’
Olde Karke groot is.
De activiteiten Onder Ons Bij De Soep, NL Doet en de Burendag zijn daarnaast
mooie voorbeelden van burger/burenkracht.
Ouderen wonen langer thuis
Het overheidsbeleid is erop gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen,
eventuele ondersteuning via de gemeente Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) ontvangen, én hun sociale netwerk activeren.
D’ Olde Karke sluit hierop aan met activiteiten die ouderen de mogelijkheid
geven tot ontmoeting, onderhouden/opbouwen van een netwerk, en uitoefening
van hobby’s. Activiteiten als de kaartclub, de ouderensoos, Onder Ons bij de
Soep en het koor sluiten hierbij aan.
Gezond en veilig opgroeien
Investeren in kinderen is investeren in de toekomst. Het betrekken van kinderen
bij de dorpsgemeenschap en vice versa is belangrijk. D’ Olde Karke biedt daarom
een activiteitenaanbod voor kinderen en sluit aan op “actief na schooltijd”
(Stichting Welzijn de Wolden).
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Actie voor het bestuur:
Het bestuur zal op basis van de bekende gegevens over de
bevolkingssamenstelling van Echten, in overleg met de AC bekijken in hoeverre
de aangeboden activiteiten (nog) meer kunnen aansluiten bij de bewoners van
Echten en de te verwachten ontwikkeling in de samenstelling daarvan, zodat
(nog) meer mensen bereikt worden. Idem voor het betrekken van
kinderen/jeugd bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Het bestuur zal
zich inspannen om de bestaande “burgerkracht” die er m.b.t. d’ Olde Karke
bestaat, in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Eveneens zal het
bestuur met de AC onderzoeken in hoeverre aansluiten bij landelijke
dagen/ontwikkelingen/subsidies zoals NLdoet en Burendag (nog) meer mogelijk
is.
Om veranderingen te signaleren en het beleid van d’ Olde Karke daarop af te
stemmen gaat het bestuur periodiek evalueren of er zaken zijn waarop
ingespeeld moet worden. Dat kan bijv. gekoppeld worden aan periodiek overleg
met andere (belangen) organisaties in Echten. Dat laatste is nu niet aanwezig,
maar het bestuur is hier voorstander van en zal in de komende beleidsperiode
initiatieven ontplooien om hieraan vorm te geven, samen met de
zusterorganisaties (Stichting Kraaienbosch, Dorpsbelangen, Stichting de Es en de
Feestcommissie).

4.3. Beleid Dorpsbelangen (Dorpsvisie)
In 2011 is door Dorpsbelangen Echten een Dorpsvisie opgesteld. De ontwikkeling
van de Olde Karke als dorpstrefpunt en de activiteiten die er plaats vinden,
sluiten aan bij deze Dorpsvisie.
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Voor d’ Olde Karke relevante onderdelen uit deze Dorpsvisie zijn:
“Echten is een sociaal en actief dorp. Uit de enquête bleek dat 88% van de
geënquêteerden actief is in verenigingen, als lid, als donateur, als vrijwilliger of
alle drie. Daarnaast neemt 85% deel aan activiteiten in Echten. “
Behalve actief is Echten ook sociaal en betrokken. Bij de vraag welke stelling het
meest van toepassing is op Echten geeft 70 % aan zich betrokken te voelen bij
de gemeenschap.
Als toekomstvisie voor het dorp, als het gaat om sociale verbondenheid en
betrokkenheid, is geformuleerd:
“De bewoners zijn onderling nauw met elkaar verbonden. Er heerst een gevoel
van saamhorigheid, de inwoners letten op en zorgen goed voor elkaar.
Tegelijkertijd laten de inwoners elkaar in hun waarde en accepteren en
respecteren elkaar zoals ze zijn.
“D’ Olde Karke” functioneert als ontmoetingsplek voor alle dorpelingen en biedt
ruimte aan diverse verenigingen om hun activiteiten te organiseren.
De dorpelingen voelen zich betrokken bij elkaar en bij het dorp, men gaat goed
met elkaar om. Men heeft de keuze actief mee te doen met dorpsactiviteiten of
te kiezen voor rust.”
Actie voor het bestuur:
Het bestuur vindt het belangrijk in de geest van de Dorpsvisie te handelen
en zal regelmatig evalueren in hoeverre de functie en het gebruik van d’
Olde Karke aansluiten bij de Dorpsvisie, en zal waar nodig informatie
aandragen bij het actualiseren van de Dorpsvisie.
4.4. De gebruikers van d’ Olde Karke
De gegevens over de verhuur in 2015 en 2016 analyserend, zien we dat d’ Olde
Karke ca. 190 maal per jaar verhuurd wordt. Dit zijn in de regel verhuringen van
één dagdeel.
Gezien de financiële resultaten is dit voldoende om de accommodatie in stand te
kunnen houden. Echter deze cijfers geven ook aan dat er nog voldoende ruimte
is voor verdere verhuur.
Van het totaal aantal verhuringen is ca. 40 % “voor en door” inwoners van
Echten. Hiermee wordt bedoeld dat deze activiteiten op initiatief zijn van
inwoners van Echten. Bij ca. 60 % van de verhuringen is de huurder niet
woonachtig in Echten.
Helemaal scherp is deze scheiding niet te maken, want het komt voor dat een
activiteit het initiatief is van Echtenaren, maar dat deze activiteit ook bezocht
wordt door mensen die niet in Echten wonen. Bijvoorbeeld het koor de
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Keizangers is een Echtens initiatief, maar bestaat voor de helft uit leden die niet
in Echten wonen.
Zo trekt d’ Olde Karke bezoekers van binnen en buiten Echten.
De activiteiten die plaats vinden hebben een sociale, sociaal –educatieve of
sociaal-culturele functie.
Nader uitgesplitst maken de volgende doelgroepen nu gebruik van d’ Olde Karke












de bewoners van het dorp (bijeenkomsten, feestjes, activiteiten etc.). De
AC van d’ Olde Karke ondersteunt dit voor de door en met hen
georganiseerde activiteiten.
dorpsfestiviteiten in het kader van dorpsfeesten en hoogtijdagen
belangenorganisaties in het dorp
verenigingen in het dorp
particuliere initiatieven van dorpsgenoten ter ondersteuning van de
dorpsgemeenschap
verhuur in het kader van verlengde huiskamerfeesten
verhuur voor sociale en culturele bijeenkomsten en festiviteiten
verhuur aan verenigingen en clubs voor hun ledenbijeenkomsten
verhuur aan regionale zakelijke partijen ten behoeve van kleinschalige
vergaderingen, bijeenkomsten, bezinning, retraite etc.
verhuur aan organisaties en ondernemingen uit de regio t.b.v. diverse
activiteiten.
Actie voor het bestuur
Het bestuur zal in overleg met de sleutelbeheerder onderzoeken in
hoeverre een nadere registratie van het gebruik van d’ Olde Karke kan
plaats vinden. Het bestuur zal periodiek evalueren of de samenstelling van
de doelgroepen aansluit op de missie”, visie en doelstellingen van d’ Olde
Karke.

4.5. Ondersteunende partijen en samenwerkingspartijen
Partijen binnen Echten waar d’ Olde Karke mee samenwerkt:





Stichting Kraaienbosch
Dorpsbelangen
Stichting de Es
Stichting Feestcommissie

Partijen buiten Echten waar d’ Olde Karke mee samenwerkt/ondersteuning
van ontvangt:
 Gemeente de Wolden
 Stichting Welzijn de Wolden
 BOKD
 Landelijke Vereniging van Kleine Kernen
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Heidemij
Klein Paradiso
Actie voor het bestuur:
Het bestuur wil de banden met andere organisaties in Echten versterken.

4.6. Omwonenden
Huidige situatie
Het dorpshuis is midden in het dorp gelegen, dus ook midden in een
woonomgeving. Dit dwingt het bestuur tot extra aandacht voor de wijze waarop
d’ Olde Karke gebruikt wordt. Het bestuur streeft naar een goed contact en
uitstekende verstandhouding met de directe buren. Helaas heeft verhuur van d’
Olde Karke in het verleden geleid tot overlast voor omwonenden. Ten gevolge
daarvan zijn in het verleden afspraken gemaakt met de directe buren over de
sluitingstijden bij verhuur ten behoeve van feesten in de weekenden. Het bestuur
respecteert de afspraken die destijds zijn gemaakt, ook voor de toekomst. Het
bestuur heeft, als uitwerking van deze afspraken, criteria voor de verhuur
opgesteld.
Actie voor het bestuur
Het bestuur wil overlast voor omwonenden voorkomen. Voorwaarden voor
verhuur en huisregels zijn opgesteld. Het bestuur zal deze regelmatig
evalueren. Het bestuur is voornemens de openingstijden (tijden
waarbinnen verhuur kan plaatsvinden) jaarlijks vast te stellen en op de
dorpswebsite te publiceren. Het bestuur zal in gesprek blijven met de
omwonenden.
4.7. Dorpshuizen in omringende dorpen
Huidige situatie
In de directie omgeving van Echten bevinden zich dorpshuizen in vrijwel alle
omliggende dorpen. In Zuidwolde en in Hoogeveen bevinden zich grotere
voorzieningen met het karakter van een dorpshuis/ontmoetingspunt.
Het is bekend dat Echtenaren gebruik maken van (activiteiten in) de dorpshuizen
van omliggende dorpen. Het gaat hier om de volgende activiteiten:






Biljarten (Ruinen)
Kaarten (Zuidwolde/ Koekange)
Mode shows Ruinerwold
Concerten/ muziek evenementen Ruinerwold, Ruinen, Pesse, Zuidwolde
Toneel uitvoeringen Ruinen, Pesse, De Wijk

Voor een deel zijn dit activiteiten die niet zozeer door het dorpshuis wordt
georganiseerd, maar waar het dorpshuis ruimte biedt aan de activiteit. Er bestaat
geen actieve vorm van uitwisseling tussen d’ Olde Karke en de omliggende
dorpshuizen. Bij de start van d’ Olde Karke zijn er wel contacten gelegd, maar
deze hebben nadien geen vervolg gekregen. Het bestuur acht het van belang, de
contacten met dorpshuizen in de omgeving weer op te pakken.
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Actie voor het bestuur:
Het bestuur zal contact zoeken met dorpshuizen in omliggende dorpen,
met als doel informatie ophalen van de werkwijze en tarieven, om van
elkaar te leren, en om te onderzoeken op welke wijze uitwisseling en
versterking van elkaars activiteiten mogelijk/zinvol is.
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Hoofdstuk 5 Activiteitencommissie en Vrijwilligers
5.1 Activiteitencommissie
Huidige situatie
De AC is in 2012 opgericht en bestaat
momenteel uit vijf personen.
Het doel van de AC is om activiteiten in
d’Olde Karke te organiseren, om zo een
bijdrage te leveren aan de doelstellingen van
Stichting d’Olde Karke.
Deze activiteiten zijn zowel gericht op
dorpsbewoners als mensen van buiten het
dorp. De meeste activiteiten worden één- of
tweemaal per jaar georganiseerd, sommige
activiteiten proberen we frequenter te
organiseren. Voorbeelden van de activiteiten
die één- of tweemaal per jaar georganiseerd
worden zijn 'Bonte avond Kids' en de
workshop 'Creatief met bloemen'. Een
voorbeeld van een activiteit welke nu elke
zes weken terugkeert, is: 'Het breicafé'. Bij
activiteiten die frequenter terugkeren hebben
we als doel dat deze qua organisatie
overgenomen worden door vrijwilligers van buiten de AC.
Het kwantiteitsdoel is om in de periode van september t/m juni maandelijks één
kinder- en één volwassenenactiviteit te organiseren.
Tot nog toe zijn de deelnemers aan de activiteiten hoofdzakelijk uit het dorp
afkomstig. Dit is natuurlijk mooi, maar we willen proberen om meer mensen van
buiten Echten te laten deelnemen. Dit biedt de mogelijkheid om de kosten over
meer mensen te verdelen (waardoor we de kosten per deelnemer laag kunnen
houden), maar ook om meer opbrengst uit de activiteiten te halen. Daarnaast
biedt dit ook mogelijkheid tot een breder aanbod aan activiteiten waarbij het
makkelijker is om voldoende deelnemers te krijgen.
5.2 Vrijwilligers
Huidige situatie
Tot 2016 was er geen vrijwilligersbeleid voor d’ Olde Karke aanwezig. Het
bestuur heeft in 2016 de conclusie getrokken dat het voor het volwaardig
functioneren van d’ Olde Karke een brede ondersteuning van vrijwilligers
noodzakelijk is, zodat de diensten van d’ Olde Karke op het goede niveau aan de
dorpsgemeenschap en huurders aangeboden kunnen worden. Het bestuur heeft
in 2016 acties ontplooid om een groep vrijwilligers aan d’ Olde Karke te binden.
Dat heeft zij gedaan d.m.v. een intensieve enquête onder alle dorpsbewoners.
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Het resultaat daarvan is bemoedigend: een groot aantal mensen heeft zich
opgegeven als vrijwilliger, met uiteenlopende voorkeuren voor inzetbaarheid. D’
Olde Karke kan nu op de steun van vele dorpsgenoten rekenen bij het beheer
van de kerk en bij het organiseren van activiteiten. Daar kunnen we met z'n allen
terecht trots op zijn.
Actie voor het bestuur
Een van de taken van het bestuur is om een doeltreffend vrijwilligersbeleid
op te stellen en uit te voeren, zodat de vrijwilligers langdurig aan d’ Olde
Karke verbonden blijven en op doeltreffende en aangename wijze ingezet
kunnen worden. Waar nodig zal het bestuur daarvoor externe hulp
inroepen van bijv. Stichting Welzijn de Wolden of de BOKD.
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Hoofdstuk 6 Het gebouw
Huidige situatie
Het kerkgebouw is door de stichting aangekocht in een slechte bouwkundige
staat. Bovendien was de functionele staat van het gebouw slechts ten dele
geschikt voor gebruik als dorpshuis. In 2015 heeft de stichting een omvangrijke
verbouwing aan de kerk uitgevoerd, teneinde het gebouw voor gebruik als
dorpshuis geschikt te maken. Deze plannen zijn aan het dorp voorgelegd in een
dorpsraadpleging, enerzijds om te toetsen of de plannen voorzien in een
behoefte en anderzijds om extra input vanuit de gemeenschap te ontvangen. De
voornaamste doelstelling van de verbouwing bestond uit:
 Het geschikt maken van de faciliteit voor minder validen.
 Het gebouw bereikbaar maken vanaf de Zuidwolderweg, i.p.v. een steegje
achterlangs.
 Bouwkundige renovatie en isolatie van de vloeren van de kerkzaal en de
kleine zaal.
 Verruimen van de entree.
 Vervangen van de keuken.
 vervangen van de vloertegels in de hal en de sanitaire ruimten.
 Vervangen en verplaatsen van de verouderde C.V. ketel
 Schilderen van de zalen, de hal en de keuken
 verbeteren van de interne organisatie, zodat beide zalen bereikbaar zijn
vanuit de entree.
De kinderen van het dorp hebben een mooie bijdrage geleverd in de vorm van
prachtig gekleurde tegels in de keuken.
Het project is mogelijk gemaakt door subsidie van het Oranjefonds en het VSB
fonds en door sponsoring van lokale ondernemers en met een sluitende
begroting uitgevoerd. Inmiddels is uit feedback gebleken dat de nieuwe indeling
van het dorpshuis voldoet.
6.1. Onderhoud gebouw
Een gebouw en inventaris in goede conditie houden gaat niet vanzelf. Gebouw en
inventaris staan voortdurend bloot aan ouderdom en verval, veroorzaakt door
gebruik, de omgeving en als het specifiek om het gebouw gaat, klimatologische
omstandigheden zoals storm, wind, zonlicht en vorst. Onderhoud voorkomt een
te snel proces van veroudering, verval en slijtage. En nog belangrijker, als
schade niet bijtijds wordt gezien en hersteld kan er vervolgschade ontstaan die
vaak groter is dan de oorspronkelijke schade. Helaas is de kerk gedurende een
lange periode niet onderhouden voordat zij in het bezit kwam van de stichting,
waardoor reeds schade is ontstaan. Tijdens de verbouwing van 2015 is aan het
licht gekomen dat de klokkentoren ernstige bouwkundige gebreken vertoonde.
Het bestuur heeft er inmiddels voor gezorgd dat deze gebreken op afdoende
wijze hersteld zijn.
Het bestuur onderscheidt twee soorten onderhoud:
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Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud is nodig om het gebouw in de huidige staat en de inventaris
gebruiksklaar te houden. Onder dagelijks onderhoud valt het schoonmaken en
het correctief onderhoud.
Het correctief onderhoud is gericht op het handhaven van de huidige technische
kwaliteit. We denken hierbij vooral om herstel van slijtage en schade door
gebruik. Het schoonmaken wordt door derden in opdracht van het bestuur
uitgevoerd en is afgestemd op intensiteit van gebruik van d’ Olde Karke. Het
bestuur dient jaarlijks te evalueren of gebruik en schoonmaak nog op elkaar zijn
afgestemd. Het correctief onderhoud wordt uitgevoerd op basis van noodzaak
zoals die zich aandient. Dit wordt veelal door de sleutelbeheerder onder de
aandacht van het bestuur gebracht. In de praktijk is dit afdoende gezien de
kleine schaal van de voorziening.
Preventief en correctief onderhoud
Preventief en correctief onderhoud is het onderhoud dat nodig is om gebouw en
inventaris in stand en bij de tijd te houden. In 2016 is geen onderhoudsplan
aanwezig.
Actie voor het bestuur
Het bestuur stelt zich ten doel in 2017 een meerjarenonderhoudsplan voor
de periode 2017-2023 op te stellen. Daarmee moet het correcte
onderhoud van de kerk gewaarborgd worden. Het plan zal financieel
onderbouwd worden. Als blijk dat het structurele onderhoud van De Olde
Karke niet uit de exploitatie betaald kan worden zoekt het bestuur voor dit
doel externe financiële ondersteuning. Tevens zal het bestuur gebruik
maken van de beschikbare vrijwilligers om in het onderhoud van de kerk
en de tuin er om heen te voorzien.
De organisatie van het onderhoud is toegewezen aan één of twee
bestuursleden, afgestemd op beschikbare competenties. Zij voeren het
meerjarenonderhoudsplan uit en organiseren de inzet van vrijwilligers voor
onderhoud activiteiten.
Het meerjarenonderhoudsplan zal door deze bestuursleden financieel
onderbouwd worden. De penningmeester geeft daarbij de noodzakelijke
financiële input en zorgt voor controle op uitgaven binnen de vastgestelde
budgettaire ruimte.
6.2. Akoestiek
Een van de aspecten van het gebouw als dorpshuis wat voor problemen zorgt, is
de akoestiek van de zalen bij gebruik door groepen, anders dan muzikaal of voor
voordrachten. Als een grotere groep mensen door elkaar heen gesprekken voert
laat de akoestiek voor dat doel te wensen over, dat blijkt ook duidelijk uit
feedback en de enquête. Op zich is dit begrijpelijk omdat d’ Olde Karke
oorspronkelijk als kerk is ontworpen.
De akoestiek voldoet zodoende wel uitstekend voor muziekuitvoeringen (o.a.
Klein Paradiso) en voordrachten, lezingen. In toenemende mate wordt d’ Olde
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Karke gebruikt voor andere bijeenkomsten. Daarom heeft het bestuur advies
gevraagd en (kosteloos) ontvangen van Arcadis BV in het kader van hun
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid.
Actie voor het bestuur
In 2017 maakt het bestuur plannen voor het evalueren en uitvoeren van
deze adviezen. Daartoe zullen ook fondsen verworven moeten worden.

6.3. Veiligheid in en om het gebouw
Huidige situatie
Tijdens de enquête is gebleken dat het ontruimingsplan en de vluchtwegen niet
goed bekend zijn bij de gebruikers van d’ Olde Karke, ondanks het feit dat alles
volgens de voorschriften is aangegeven.
De veiligheid buiten de kerk is een aspect waar het bestuur feedback over
ontvangt. Het komt voor dat kinderen van huurders van de kerk op onveilige
wijze buiten het terrein van de kerk op straat spelen, of op het terrein van
omwonenden spelen, zonder dat daar toestemming voor gegeven is. Het bestuur
is van mening dat dit primair de verantwoordelijkheid van de ouders of huurders
is. D’ Olde Karke wordt niet verhuurd aan minderjarigen zonder toezicht.
Actie voor het bestuur
Het is gewenst dat ontruimingsplan en vluchtwegen voor alle gebruikers
van d’ Olde Karke bekend zijn. Het bestuur zal in 2017 deze informatie
nog duidelijker in d’ Olde Karke zichtbaar maken.
Ondanks het standpunt dat toezicht op spelende kinderen primair
verantwoordelijkheid van ouders/huurders is, streeft het bestuur ernaar
om het terrein van De Olde Karke afdoende te kunnen afsluiten, zodat het
duidelijker wordt welke voorzieningen ter beschikking staan van de
huurders. Ook hiervoor zullen fondsen geworven moeten worden. Tevens
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zal bij verhuur meer nadruk op juist gebruik worden gelegd. Planning:
2017

6.4. Parkeerruimte
In 2016 zijn in samenwerking met Dorpsbelangen Echten, Stichting de Es en
natuurlijk de eigenaar van de grond, extra parkeerplaatsen op de brink
aangelegd, waardoor in principe geen parkeerdruk meer hoeft te ontstaan in de
directe woonomgeving van d’ Olde Karke. Het blijkt dat dit in een behoefte
voorziet, en in principe afdoende is. Ook voor andere doeleinden komen de
parkeerplaatsen goed van pas. Desondanks blijkt het dat auto's bij verhuur niet
altijd op de juiste plek geparkeerd worden. Overal rond de kerk zijn al bordjes
geplaatst.

Actie voor het bestuur
Het meest wenselijk is, dat uitsluitend de parkeerplaatsen op de
Brink gebruikt worden. Het bestuur beraadt zich in de komende
periode over extra maatregelen om parkeeroverlast te voorkomen.
Het bestuur onderzoekt in de komende beleidsperiode of er
mogelijkheden zijn om parkeren voor minder validen dicht bij d’
Olde Karke mogelijk te maken.
6.5. Faciliteiten in d’ Olde Karke
Voldoende faciliteiten zijn van belang om goed en veelzijdig gebruik van d’ Olde
Karke mogelijk te maken. Deze faciliteiten moeten zijn afgestemd op het gebruik
van een kleine dorpsgemeenschap en huurders uit de regio. Hieronder wordt een
aantal faciliteiten opgesomd en het huidige standpunt/te nemen acties van het
bestuur. Het bestuur zal jaarlijks evalueren of de geleverde faciliteiten voldoende
afgestemd zijn op de vraag van de doelgroepen en indien mogelijk maatregelen
nemen om het niveau van de faciliteiten aan te passen.


barfunctie en verkoop van dranken.
D’ Olde Karke is klein en het gebruik is extensief. Het gebouw leent zich
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niet echt voor deze functie en uitbreiding van het gebouw is niet mogelijk,
c.q. erg lastig. Bovendien ziet het bestuur alleen mogelijkheden een
barfunctie goed in stand te houden als er een professionele beheerder
aangesteld wordt. Dat gaat verder dan een vrijwilligerstaak. De huidige
mogelijke exploitatie van d’ Olde Karke in relatie met de huurprijzen die
voor d’ Olde Karke gevraagd kunnen worden maken een barfunctie
momenteel niet mogelijk. Wel is er (beperkte) vraag naar.
Daar waar de vraag organisaties vanuit het dorp betreft zal het bestuur dit
trachten op te lossen met behulp van de inzet van vrijwilligers. Als het om
andersoortige verhuur gaat zullen huurders verwezen worden naar
ondernemers uit het dorp om in cateringbehoefte te voorzien. Het bestuur
wil daarvoor afspraken maken met deze ondernemers.
Wifi
Er is momenteel geen telefoonaansluiting en WIFI beschikbaar. Het
bestuur acht een telefoonaansluiting niet noodzakelijk, gezien het feit dat
praktisch iedereen mobiel heeft. Er is wel degelijk behoefte aan (gratis)
WIFI. Het bestuur zal overgaan tot het aanbieden van WIFI in 2017 via het
glasvezelinitiatief in De Wolden.
Geluidsinstallatie
Deze is aanwezig en voldoet.
Beamer, aan te sluiten op een PC, i.c.m. een projectiescherm.
Een Beamer is aanwezig. Het bestuur neemt de aanschaf van een
projectscherm in overweging. Bekeken moet worden of een sponsor voor
deze voorziening gevonden kan worden.
Flap-over
Deze dient aangeschaft te worden.
Sanitair
Alhoewel de sanitaire voorzieningen adequaat zijn, is er mogelijk ruimte
voor verbetering: moderniseren van het tegelwerk, aanbrengen van een
urinoir in het herentoilet. Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden
hiervoor in de komende beleidsperiode.
Voor de verbouwing werd af en toe geklaagd over stankoverlast. Deze
klachten lijken nu voorbij/afgenomen. Dit wordt in de gaten gehouden. De
goten aan de buitenzijde zijn ook oorzaak van stankoverlast.
Soms is er vraag naar uitgebreidere kookgelegenheid, bijv. een frituurpan
of oven. Het bestuur gaat zich beraden over de vraag of dit aansluit op het
kleinschalige karakter van De Olde Karke (en zo niet, of dat moet
wijzigen). Afhankelijk daarvan zal bekeken worden wat de mogelijkheden
zijn.
Actie voor het bestuur
Als deze basisvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden, dan
acht het bestuur dit in overeenstemming met het
kleinschalige en ‘low-profile’ karakter van d’ Olde Karke (zie
ook de visie).
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Hoofdstuk 7 Communicatie en PR
D’ Olde Karke communiceert met de inwoners van Echten via regelmatige
berichten in de Nieuwsbrief “Echten Kei van een dorp”, via de schoolkrant
“Echteneis” en via social media. Een enkele keer ook via directie mailings die
huis aan huis bezorgd worden. De communicatie is gericht op inwoners van
Echten. In bescheiden mate is contact met de regionale pers gezocht in de
afgelopen jaren. Aan sommige activiteiten die door een vaste huurder in d’ Olde
Karke worden georganiseerd, wordt door de huurder bredere bekendheid
gegeven in de regionale pers. Dit geldt vooral voor de concerten van “Klein
Paradiso”, maar ook voor activiteiten als ‘Onder ons bij de soep’.
Van de dorpswebsite wordt ook gebruik gemaakt voor de algemene informatie
over het dorpshuis. Op deze website staan ook al de reglementen.
Actie voor het bestuur:
Het bestuur wil zich richten op een actievere communicatie.
De inwoners van Echten niet alleen informeren over komende
activiteiten, maar ook informeren over waar het bestuur mee
bezig is, en vooral ophalen aan welke activiteiten behoefte is.
Tevens wil het bestuur meer bekendheid geven aan d’ Olde
Karke en de activiteiten “over de dorpsgrenzen heen”, dus
meer contact met de regionale pers opzoeken.
Voor de promotie wil het bestuur een flyer ontwikkelen die
zowel digitaal als op papier verspreidt kan worden en bij
verschillende instellingen en organisaties binnen en buiten
Echten neergelegd kunnen worden.
De informatie op de dorpswebsite moet regelmatig op
actualiteit gecontroleerd worden.
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Hoofdstuk 8 SWOT analyse
Sterke punten:











Authentiek gebouw, medebepalend voor dorpsaanzicht
Knusse, rustige en veilige plek
Geen ingewikkelde procedures, korte lijnen
Geslaagde verbouwing/renovatie
Fraaie landelijke omgeving
Lage huurprijs
Behoud d’Olde Karke gedragen door Echtenaren
Parkeerruimte
Verhuur in eigen beheer van de verhuurder
Akoestiek bij concerten

Zwakke punten:













Geen catering/barfunctie, geen beheerder en geen bediening aanwezig
Beperkte openingstijden
Sobere inrichting, eenvoudig sanitair
Weinig financiële reserve
Bescheiden PR
Onvoldoende vrijwilligers organisatie/beleid
Geen wifi
Slechte akoestiek bij verlengde huiskamerfeestjes en grotere
bijeenkomsten/vergaderingen
Gelegen in een woonwijk
Onderhoudsonvriendelijk gebouw
Ontbreken van een meerjarenonderhoudsplan
Dubbel verhuur van de verschillende ruimtes niet altijd mogelijk

Kansen:










Combi van fraai gebouw en prachtige omgeving uitbuiten
Samenwerken met andere verenigingen in Echten
Samenwerken met horeca uit het dorp (catering bij verhuur)
Actief inzetten op verhuur als ruimte voor teamdagen/heidagen voor
instellingen en bedrijven en als trouwlocatie
Afstemming met andere dorpshuizen in omgeving
Benutten van meer subsidiemogelijkheden en fondsen
Aanleg van glasvezel voor internet
Ruim aanbod van vrijwilligers voor het onderhoud, ontwikkelen en
uitvoeren van activiteitenprogramma
Het ontwikkelen van promotionele activiteiten om de mogelijkheden van d’
Olde Karke naar buiten te brengen
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Bedreigingen:






Ervaren overlast door omwonenden
Risico op wangebruik van het gebouw
Echtenaren hebben niet allemaal behoefte aan de georganiseerde
activiteiten
Omgevingslawaai door verkeer
Beperkte beheersfunctie
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