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Inleiding 

In dit plan kijken we vooruit naar 2021 vanuit het perspectief van 2020.  

2020 was in meerdere opzichten een heel bijzonder jaar.  COVID-19 heerst wereldwijd en raakt ook 

De Rieshoek. Financieel is de Rieshoek heel goed overeind gebleven in deze crisis. Maar incidentele 

activiteiten, dorpsbijeenkomsten moesten worden geschrapt. Juist de ontmoetingsfunctie, die 

centraal staat in de Rieshoek, wordt geraakt. En toch.. Juist in deze situatie zijn de Noordmannen van 

start gegaan met ambitieuze plannen  voor activiteiten ten behoeve van het dorp. 

In hoeverre de COVID-19 doorwerkt in 2021 weten we niet. In dat opzicht moeten we rekening 

houden met verschillende scenario’s. We kunnen in 2021 wel gebruik maken van ervaringen in 2020. 

Niet alleen wat betreft de gevolgen van COVID-19, maar ook omdat 2020 het eerste jaar was dat het 

pand ons eigendom is. En we konden zien hoe dat financieel uitpakt. We zijn ook van start gegaan 

met onderhoud en verbetering. Dat zal nog veel aandacht vragen in 2021.  

En dan zijn er nog wisselingen geweest in de samenstelling van het bestuur. Als we dat allemaal 

aankunnen, laat 2021 dan maar komen! Met een mooi gebouw waarvan alle ruimtes verhuurd zijn! 

Doelen en prioriteiten 

Om zicht te krijgen op waar we staan ten aanzien van onze missie en visie, relatie met de 

stakeholders, (financiële) administratie en beheer hebben we een korte analyse gemaakt. Daaruit 

komt naar voren dat we ons in 2021 het beste kunnen focussen op de volgende prioriteiten:  

1. Consolideren van bestaande activiteiten. Afgezien van de  dagelijkse bedrijvigheid van de 

vaste huurders biedt de Rieshoek onderdak aan veel, deels terugkerende activiteiten en 

initiatieven, zoals de kidsclub, dorpsborrels, jeu de boules, muziekles, yoga, broodverkoop, 

dorpsmoestuin en een streekproductenmarkt. De Noordmannen zullen daar in 2021 het 

nodige aan toevoegen. We staan open voor nieuwe initiatieven. Uiteraard zijn  
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mogelijkheden voor activiteiten in 2021 sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in verband 

met COVID-19.  

Kern is dus dat we de activiteiten willen vasthouden die al lopen. Daarmee wordt herkenbaar 

voor het dorp wat er in de Rieshoek gebeurt en creëren we ruimte bij de organisatie om te 

structureren, zodat het boeken, organiseren en beheer eromheen eenvoudiger wordt. Met 

hanteerbare instructies voor de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken.  

 

2. Het beheer van het gebouw organiseren we structureel met vaste onderhoudscontracten. 

 

3. Versterken van het bestuur. Door het vertrek van een aantal ervaren bestuursleden zal er in 

2021  behoefte zijn aan versterking in het bestuur.  

 

4. Afmaken van het verbeterprogramma. Sinds we het gebouw in eigendom hebben, kunnen 

we zelf aan de slag met verbeteringen. Geholpen door subsidies kunnen we belangrijke 

verbeteringen doorvoeren. In 2020 zijn de voorstellen uitgewerkt, de daadwerkelijke 

aanpassingen in het gebouw moeten in 2021 worden gerealiseerd. 

 

5. Hanteerbaar maken van de administratieve taken, goed mailbeheer, overdraagbaar maken 

van taken.  

 

Financiën / begroting 

In 2020 is de basis goed neergezet. Er is een boekhoudprogramma ingevoerd waarmee op elk 

moment inzicht is in de financiële situatie. De verwachting is dat we in 2021 starten met een 

positieve balans, mede door een opgebouwde reserve de afgelopen jaren, maar zeker ook doordat in 

2020 alle verhuurbare ruimtes ook verhuurd zijn. De energierekening is wel hoog, ook na een milde 

winter. Met de zonnepanelen en isolatiemaatregelen moeten we hierin verbetering krijgen.  

In 2021 willen we de financiële reserve verder laten groeien om de kwetsbaarheid te verminderen en 

in staat blijven de leningen van de KNHM, maar op termijn ook de obligaties af te lossen. En het is in 

het belang van het dorp, maar ook van de ondernemers in het gebouw, dat de Stichting in staat is 

tegenvallers op te vangen en dat de continuïteit wordt gewaarborgd. De opgestelde begroting laat 

een heel klein positief saldo zien. We moeten in de loop van het jaar dus nog ons best doen om de 

reserves daadwerkelijk verder op te bouwen.  We zorgen voor een transparante boekhouding, 

waardoor de stakeholders inzicht hebben in de financiële situatie. Zie verder de begroting 2021.  

Relaties en communicatie 

Voor het bestaansrecht van de Rieshoek is het cruciaal  dat de dorpsbewoners  betrokken blijven wat 

er in de Rieshoek gebeurt en in de Rieshoek komen voor activiteiten.  Daarvoor is goede verbinding 

nodig. Door informele contacten , maar ook via de website, facebook en nieuwsbrieven, de 

dorpskrant en lokale kranten. We houden ook contact met andere stakeholders, zoals KNHM, 

gemeente en provincie en organisaties in het dorp. Het onderhouden van het netwerk moet nog 

goed worden belegd in het bestuur door het vertrek van bestuursleden uit de beginfase van de 

Stichting.    
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Activiteiten/planning 2021 

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen en maatregelen rondom Corona is de planning van de 

activiteiten van de Activiteitencommissie voor 2021 als volgt. 

• De Koningsdagborrel op  27 april 2021 

• Streekproductenmarkt ergens begin oktober 2021 

• De Kerstborrel half/eind december 2021 

Mocht de situatie rondom Corona in positieve zin wijzigen dan kunnen de activiteiten uitgebreid 

worden, eventueel in samenwerking met de Noordmannen.  

Het is de bedoeling dat een paar keer per jaar door een straat een activiteit met een dorpsborrel (in 

elk geval op Koningsdag en de Kerstborrel) georganiseerd wordt. De organiserende straat neemt 

initiatief, bedenkt bijvoorbeeld een thema en verzorgt de hapjes. De Activiteitencommissie benadert 

hiervoor de straten. Ook kan een straat of een ander gezelschap zich aanmelden voor het 

organiseren van een gezellige, smakelijke en verbindende activiteit. De Activiteitencommissie 

ondersteunt bij het organiseren. 

Onderhouds/verbeterprogramma 

In 2020, het eerste jaar dat de Rieshoek in eigendom is,  zijn we van start gegaan met een  

verbeterprogramma. Enkele zaken zijn al in 2020 uitgevoerd, maar het leeuwendeel daarvan zal in 

2021 worden gerealiseerd. De verbeteringen zijn gericht op  het verbeteren van functionaliteit, 

vergroten van de beheerbaarheid (installaties) en energiebesparing.  

Bij het opstellen van het jaarplan is de stand van zaken van het verbeterplan als volgt. 

 


