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Verbouwing dorpshuis De Cirkel

In maart is de aannemer gestart met de verbouwing van dorpshuis De Cirkel in Pannerden.
Aanvankelijk verliep alles voorspoedig, maar bij de afwerking ontstond vertraging omdat
materialen niet op tijd geleverd konden worden. Gevolg: het gebouw kon niet voor de bouwvakvakantie opgeleverd worden.
Wij hadden erop gerekend dat begin augustus het Open Plein ingericht kon worden en dat we
onze spullen er naartoe zouden kunnen brengen. Dan zouden bezoekers in de tweede helft van
augustus naar het Welkomhuis kunnen komen. Nu zullen ze minstens tot eind september geduld
moeten hebben.
●

Overbrugging tot de opening Welkomhuis

We willen graag starten, maar we zullen op een andere manier te werk gaan. Gesprekken met
bezoekers en vrijwilligers kunnen op meerdere locaties gevoerd worden. Daarvoor is slechts een
tafel en enkele stoelen nodig. Voor groepjes gaan we workshops voorbereiden. Die worden in
augustus en september gegeven op diverse locaties. Woonstichting Vryleve heeft in Lobith aan de
Halve Maan kantoorruimte aangeboden en conditietraining kan op een sportveld.
●

Fondsen/Financiën

Om het beoogde doel financieel mogelijk te maken hebben we verschillende Fondsen
aangeschreven en zijn we in gesprek met provinciale en gemeentelijke instellingen.
Naast de voormalige gemeente Rijnwaarden, MIND, het Kansfonds, het DELA Goededoelenfonds
en het Oranjefonds hebben we gesproken met vertegenwoordigers van de Provincie
(leefbaarheidsalliantie) en zijn we volop in gesprek met de gemeente als het gaat om structurele
financiële ondersteuning.
De gemeente Rijnwaarde kwam met een mooie startsubsidie gevolgd door een positieve reactie
van het Kansfonds. Dit is een toezegging voor één jaar met de mogelijkheid van nog eens
tweemaal één jaar.
●

Organisatiemodel Welkomhuis

Bestuur

Coördinator

Kern Vrijwilligers
Gastheerschap
Werving bezoekers
Activiteitenorganisatie
Ervaringsdeskundigheid

Vrijwilligers

Wij kiezen voor een platte structuur, waarin een betaalde coördinator de vrijwilligers aanstuurt. De

Kern Vrijwilligers dragen de organisatie en bepalen samen met de coördinator de manier van
werken. Zij worden elk verantwoordelijk voor een bepaald deel van het werk. De andere
vrijwilligers voeren een kleinere taak naar keuze uit.
De coördinator verzorgt workshops voor de vrijwilligers, zodat ze deskundig met de bezoekers
kunnen omgaan én als team gaan functioneren. De coördinatie-uren zullen in twee jaar tijd worden
afgebouwd, wat past bij het uitgangspunt dat het Welkomhuis een vrijwilligersorganisatie is.
●

Vrijwilligers

In het Welkomhuis draait het om bezoekers die een veilige en vertrouwde plek nodig hebben om
zich op hun gemak te voelen. Ze komen er om andere mensen te leren kennen, de lol te ervaren
van dingen samen doen, ontdekken wat ze leuk vinden of wat ze willen leren. De vrijwilligers zijn
hen daarbij behulpzaam, gaan mee naar activiteiten buiten De Cirkel, zijn een maatje voor de
bezoekers.
De inzet van de vrijwilligers kan heel divers zijn, van 1x per week iemand begeleiden naar het
sportveld, tot een hele dag per week gastvrouw of gastheer zijn. Sommigen kunnen cursussen
geven, anderen helpen de kookgroep of zorgen dat na afloop de ruimte weer pico bello in orde is.
Wil je samen met de bezoekers graag een potje dammen of toepen? Ook dat kan.
Wil je een bijdrage leveren aan het Welkomhuis, aarzel dan niet om je bij ons aan te melden.
●

Aanwinsten voor het bestuur

We zoeken aanvulling met twee mensen met een sociaal hart die het leuk vinden om iets nieuws
op te starten. Ze moeten initiatiefrijk zijn en goed kunnen netwerken.
We hebben behoefte aan mensen met de volgende kwaliteiten:
- een penningmeester die niet alleen de rekeningen betaalt, maar ook sponsors kan werven en
dingen kan 'ritselen'.
- iemand die de communicatie verzorgt, van persberichten tot interviews en berichten op social
media en op de website. Wij vinden het belangrijk om naamsbekendheid te krijgen.
Het bestuur vergadert 1x per maand overdag op dinsdag, woensdag of donderdag.

●

We staan in de startblokken, maar het Welkomhuis is niet af. Het begint nu
pas. Wilt u meedenken of meedoen, pak de telefoon, mail ons of kom langs!

Tonnie Gevers

Jennifer van Leur

tel. 0316.330135
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mail: acgevers@hetnet.nl

jennifervanleur@zorgbelanggelderland.nl

