Stichting Dorpshuis De Dobbe - Jaarverslag 2020
Het jaar 2020 was door de Corona uitbraak een bijzonder jaar. Vanaf half maart lag alles nagenoeg
stil. Eind juni kon er mondjes maat weer wat worden opgestart. Maar half december was er weer
opnieuw een lockdown. Bij deze het jaarverslag van dit heel bijzondere jaar.

Het Stichtingsbestuur heeft met ingang van 1 oktober 2020 afscheid genomen van Henk
Valk en Maaike Terpstra. Geert Kingma en Jantine Scheepstra zijn hen opgevolgd.
Het bestuur bestaat vanaf 1 oktober 2020 uit Hillie van den Brug (voorzitter), Jurjen Rosier
(penningmeester), Ans van der Valk (secretaris), Geert Kingma (gebouwonderhoud),
Jantine Scheepstra (inkoop), Marieke Andringa (communicatie), Arend Klontje
(huismeester,vrijwilligers). Sinds november woont Geethika Schroor de
bestuursvergadering bij. Geethika is voornemens voor de zomer het secretariaat van Ans
over te nemen. Het Stichtingsbestuur komt om de twee weken bij elkaar.
De Interieurcommissie bestaat uit Doetie van der Zee, Thea Wieringa, Anja Dijkstra.
De Activiteitencommissie bestaat uit Henriëtte Hovinga (voorzitter), Marieke Raap
(secretaris), Sieta Dijkstra, Trienke Dekema, Dianne Tilma en Marieke Andringa.
De vaste huurders van de ruimtes in MFA De Dobbe zijn NAM (totdat er een nieuwe
huurder is voor deze ruimte binnen de afgesproken huurperiode), huisarts, fysiotherapeut,
thuiszorg, kinderdagverblijf/BSO, protestante kerk Anjum, Post NL, begrafenisvereniging
kapper, Rabobank, muziekvereniging, trombosedienst, muziekschool en biljartvereniging
en vanaf juli ook pedicure en nagelverzorging. Twee keer per jaar heeft het bestuur een
bijeenkomst met de huurders over de algehele gang van zaken. Vanwege corona hebben
deze bijeenkomsten in 2020 niet plaats gevonden.
De oplevering van het pand was weliswaar 15 december 2017, maar tot in 2020 is er nog
gewerkt aan de laatste punten van de restpostenlijst.
Activiteiten voor de Corona uitbraak in maart:
- Darttournooi in februari
- Zingo in maart
Activiteiten gedurende Corona uitbraak na de lockdown in maart:
- Op 17 juni was er weer DorpsHuisKamer.
- Biljarten startte vanaf 1 juli weer mondjes maat.
- Vanaf september speelde de muziekvereniging en biljartvereniging weer.
- In de herfstvakantie was er een kinderbingo.
- (Pro Rege stond in november gepland en kan vanwege corona ook in 2021 niet
optreden).
- Sinterklaasfeest:
Geen: Intocht en feestje voor de kinderen.
Wel: Was er contact met de Sint via live stream.
En Piet Fernando heeft vanuit de Kwelder kinderen gebeld.

-

Samen met DB en OV is er een grote kerstboom geplaatst en kerstkaartjes bij een
ieder rond gebracht.
De georganiseerde kerstwandeling werd niet vanwege corona afgelast, maar kon
niet doorgaan vanwege het slechte weer.
De wedstrijd “Wie heeft het mooist in kerstsfeer versierde huis” werd gewonnen
door Jan Dekema en Tanja Bijker.
De wedstrijd “Wie heeft de mooiste kerstfoto” is gewonnen door Leny Verbeek.

In 2020 (met subsidie):
- Werd een start gemaakt van het gezellig maken van de Raskes.
- Zijn de muren van de aula opnieuw gevoegd.
- Zijn de gordijnen opgehangen in de Kolken om tocht tegen te gaan en de
aankleding warmer te maken.
- Is het platte dak van zaal de Rietkraag voorzien van nieuw mastiek waarop een
sedum vegetatie is aangebracht. Ook heeft de Rietkraag nu 3 lichtkoepels.
In 2021:
- Zal de afronding plaatsvinden van het sfeervoller inrichten van de Raskes met
banken, statafels en sfeerverlichting. Deze ruimte kan tegen een bescheiden
bedrag worden gehuurd voor feesten en partijen. De gebruikers kunnen hun eigen
eten en drinken mee nemen.
- Zal de informatiezuil operationeel worden.
We hopen allemaal dat we vanaf september weer los kunnen en dat de activiteiten die
voor 2020 waren gepland dan plaats kunnen gaan vinden.
Denk aan: darttoernooi, klaverjastoernooi, biljarttoernooi, familiebingo, spokentocht,
pubquiz, dorpsmaaltijd, kledingbeurs, themafeest, toneelgezelschap ‘Fleurig Fierder,
optreden Pro Rege, game toernooi, slimste dorp, Frysk seniorenorkest.
Wat zou dat fijn zijn!!!!!!!!!!!!!

