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Betreft Notulen gezamenlijk overleg multifunctioneel schoolgebouw  
Datum  17 oktober 2017 

Aanwezig  Michel Bakker (ijsbaanvereniging, bestuurslid school), John Eilart (De Stuw), 
Arend Bakker (Hervormde Kerk), Lisa v/d Most (V.A.W.), Marianne 
Engelbertink(Stichting Sensekracht), Geke en Arnold Pouls 
(beheerder/coördinator “Ons Trefpunt”), Anton de Weerd (Gereformeerde 
Kerk),Wim Somsen (SB De Belt-Schuinesloot), Johan Nieuwland (SB De Belt-
Schuinesloot), Marco Zuidema (Het Boerdereitje, SAS), Alice Hilberdink (SB De 
Belt-Schuinesloot, MR), Carla Rieks (Kinderopvang De Beestenboel, PSZ 
‘Kiekeboe’), Aad Sijtsma (beleidsadviseur gemeente Hardenberg-Ommen), 
Janneke Slot (leerkracht “De Wegwijzer”), Gert Swankhuisen (Sportservice 
Hardenberg), Lidy Tuin (directeur “De Wegwijzer”).  

Afwezig met 
kennisgeving 

Gea Krol: contactambtenaar en beleid buurt/dorpshuizen gemeente 
Hardenberg 
Afgevaardigde Senioren Schuinesloot: familie B. Temmink 
Activiteitencommissie “Ons Trefpunt” 

Notulist Alice Hilberdink  

 
 
1. Welkom + inleiding 
Lidy heet iedereen welkom en is verheugd, dat van alle verenigingen die een uitnodiging 
hebben ontvangen, een afvaardiging aanwezig is. Het doel van deze bijeenkomst is een 
beeld krijgen voor welke activiteiten de verschillende verenigingen en instanties het 
multifunctionele gebouw willen/kunnen gebruiken. Om van het MFC een succes te maken 
is het belangrijk elkaar hierin te betrekken en ervoor te zorgen dat “alle neuzen dezelfde 
kant op wijzen”. Lidy geeft aan dat het gebouw geen commerciële organisatie is met 
winstoogmerk, wel dient het kostendekkend te zijn. Omdat nog niet iedereen elkaar kent, 
wordt er eerst een voorstelrondje gemaakt.  
 

2. Brainstormsessie van alle mogelijkheden 
Per vereniging/instantie wordt geïnventariseerd welke wensen zij heeft t.a.v. het gebruik 
van het MFC (Multifunctioneel Centrum). 
 
IJsbaanvereniging: Op dit moment beschikt de IJsbaanvereniging over een eigen 
accommodatie die zij gebruikt voor hun activiteiten en bijeenkomsten. Zij zullen, voor 
zover het er nu uitziet, weinig gebruik maken van het nieuwe MFC. 
 
De Stuw: De Stuw kan ondersteuning bieden bij het opstarten van bv. een Buurtkamer.  
De Stuw biedt tevens advies op PR gebied, als het gaat om het aantrekken van het juiste 
publiek en vrijwilligers naar het MFC. Ook kunnen zij helpen bij fondsenwerving. 
 
V.A.W.: Vindt het belangrijk dat de sporten die op dit moment worden aangeboden kunnen 
blijven doorgaan. Daarnaast moet het mogelijk zijn dat na het sporten een drankje kan 
worden genuttigd in de ‘kantine’.Ook belangrijk is voldoende opbergruimte voor de 
gymtoestellen. Zoals deze nu op de tekening staat, is de ruimte te klein. Tot slot zouden 
de bestuursvergaderingen ook in het MFC gehouden kunnen worden. 
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Kerk: Op dit moment maakt het jeugdwerk gebruik van het Trefpunt. Het is wenselijk dit 
in de toekomst te behouden. Bij eventuele andere bijeenkomsten , zoals 
(school)kerkdiensten zou men gebruik willen blijven maken van de ruimte in het MFC. 
 
Stichting Sensekracht: Geeft aan dat in Schuinesloot e.o. er steeds meer behoefte is aan 
samenkomsten van hoogsensitieve mensen. Het MFC zou een mooie locatie zijn dergelijke 
samenkomsten te organiseren.  
 
Beheerder/Coördinator: Geke en Arnold geven aan te streven naar maximale openstelling 
van het MFC, waarbij het mogelijk moet zijn op elk moment van de dag een kop 
koffie/thee te nuttigen, evt. aangevuld met een kleine snack. Mensen moet zich niet 
gehinderd voelen binnen te stappen en elkaars gezelschap op te zoeken. Geke geeft aan 
dat er op dit moment een goede samenwerking is tussen hen (Geke en Arnold) en de 
activiteitencommissie, die verantwoordelijk is voor de organisatie van bingo- en 
discoavonden, kerstdiner voor senioren. Geke is inmiddels toegetreden tot de 
activiteitencommissie.    
 
Streekbelang De Belt-Schuinesloot: SB heeft de wens de bestuursvergaderingen te laten 
plaatsvinden in het nieuwe  MFC. Deze vinden 1x in de maand plaats. Op dit moment 
worden de algemene ledenvergaderingen in het Trefpunt gehouden. Dit wil SB graag zo 
houden. Verder ziet SB graag dat het nieuwe MFC een plaats wordt waar iedereen uit het 
dorp elkaar kan opzoeken, voor een hapje, drankje en/of gezellig praatje. Maar waar ook 
activiteiten worden georganiseerd die jong en oud met elkaar verbinden.  
 
Boerdereitje/SAS: De SAS geeft aan in de toekomst gebruik te willen blijven maken van 
het MFC voor de toneelavond, Koningsdag, spooktocht, maar ook voor nieuwe activiteiten.  
 
Kinderopvang/PSZ: Ouderavonden zouden kunnen worden georganiseerd in het nieuwe 
MFC. Ook biedt het gebouw een uitwijkmogelijkheid indien, door bijzondere 
omstandigheden, het niet mogelijk is de kinderen te herbergen op de huidige locatie.  
 
Aad Sijtsma, beleidsmedewerker bij de gemeente Hardenberg-Ommen, geeft de volgende 
tip mee; maak een activiteitenkalender voor de verschillende doelgroepen, dit kan bijv. op 
leeftijd. Kom als verenigingen periodiek bij elkaar, om activiteiten op elkaar af te 
stemmen en zaken met elkaar kort te sluiten. Pak als verenigingen gezamenlijk de PR op 
voor bekendheid van de activiteiten bij de betreffende doelgroepen. 
 
Janneke vindt het mooi om te horen dat iedereen zo enthousiast is. 
 
Gert Swankhuisen: waardeert het dat alle betrokken partijen bij deze bijeenkomst 
aanwezig zijn. Voor wat betreft activiteiten geeft Gert aan dat Sportservice Hardenberg 
een rol kan spelen indien er behoefte is aan vakdocenten op sportgebied.  
 
Lidy bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en benadrukt nogmaals dat de school niet 
alleen een ‘bruisend hart’ van het MFC kan maken, maar dat zij hierbij de verschillende 
verenigingen uit het dorp hard nodig heeft. Iedereen in de zaal kan dit beamen. 
 

3. Afspraak volgende vergadering  
De volgende bijeenkomst staat gepland voor januari 2018. Exacte datum volgt, waarbij de 
voorkeur uitgaat naar een avond.  
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Ook Geja Krol, Adviseur MFC’s en Dorpshuizen gemeente Hardenberg, wordt hiervoor 
uitgenodigd.  
 
 


