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Doelstelling en beleidsplan  
 

Doel, opgenomen in de statuten van Stichting Dorpshuis De Dobbe 
 

1. De Stichting Dorpshuis De Dobbe heeft als doel: 
Het in stand houden en exploiteren van het Dorpshuis De Dobbe in Anjum, ten 
behoeve van het verenigingsleven, vrijetijdsbesteding voor jong en oud, de 
ontmoeting voor jong en oud en de dienstverlening (o.a. gezondheidszorg) in Anjum 
en omstreken. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
Het verrichten van werkzaamheden, verbonden aan het in stand houden- en 
exploitatie van het dorpshuis alsmede het tot stand komen en bevorderen van 
activiteiten, die de ontmoeting en de vrijetijdsbesteding ten goede komen. 

 

Uitwerking van de verwezenlijking van het doel 
 

1. Om de sociale binding in het dorp te versterken biedt de stichting de (vergader) 
ruimtes die het ter beschikking heeft gratis aan, of voor weinig kosten, aan 
dorpsbewoners of dorpsverenigingen die  geen winstoogmerk hebben. Voorbeelden 
zijn Dorpsbelang Anjum, Muziekvereniging Halleluja, Oranjevereniging Anjum, 
Muziekschool Opus en Biljartvereniging Fan Kyt Af. Verder ondersteunt de stichting 
de Activiteitencommissie Anjum die voor de bewoners jong en oud gedurende het 
jaar allerlei activiteiten organiseert zoals familiebingo, spokentocht, kinderfilms in 
vakantieperiodes, zomerspelen, etc. 
Elke woensdagmiddag van de maand stelt de stichting de foyer ter beschikking voor 
een dorpshuiskamer en/of handwerkcafe waar alle bewoners maar met name de 
ouderen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar spelletjes kunnen spelen koffie of 
thee drinken. 

2. De stichting probeert zoveel mogelijk een multifunctionele bestemming te 
realiseren van de ruimtes die ze onder haar hoede heeft. Zo is er actief gezocht 
naar mogelijkheden om gezondheidzorginstanties te interesseren om zorg aan te 
bieden in het dorpshuis. Dit heeft geresulteerd in  een huisartsenpraktijk, een 
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fysiotherapiepraktijk, thuiszorg en een pedicure welke huisvesting hebben gekregen 
in de Dobbe. Daarnaast zijn er ook andere algemene voorzieningen zoals een 
kinderdagverblijf en een kapper aangetrokken.  
Het is beleid van de stichting om deze voorzieningen in goed overleg met alle 
betrokken zoveel mogelijk voor de toekomst te behouden. Dat doet ze door 
regelmatig met betrokkenen te overleggen, vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen  en zo mogelijk afspraken te maken voor komende perioden. 

3. De stichting probeert ook zoveel mogelijke culturele activiteiten te ondersteunen die 
in het dorpshuis kunnen plaatsvinden. Het heeft hiervoor een grote multifunctionele 
theaterzaal ingericht waar theatervoorstellingen, muziekvoorstellingen kunnen 
plaatsvinden om ook danssessies, dorpstoneel of dorpsplaybackshows. Tevens kan deze 
grote zaal dienst doen als ruimte waar de PKN kerkdiensten en begrafenisdiensten kan 
houden. Bij grote dorpsfestiviteiten kan de ruimte ook gebruikt worden voor 
dorpsfeesten of huwelijken. 

 


