BELEIDSPLAN STICHTING HOUTSTEK
2018 - 2020
Inleiding
Slochteren is een van de weinige dorpen in de provincie die niet de beschikking heeft over een
dorpshuis. De wens om een gezellige plek te hebben voor samenkomsten en het organiseren van
activiteiten leeft sterk in het dorp. Daarom is een voorbereidingsgroep in 2015 gestart met een
onderzoek naar de haalbaarheid van een dorpshuis. De toenmalige gemeente Slochteren per 01-012018 opgegaan in de gemeente Midden-Groningen, had het terrein voor bouwmaterialen opslag van
de HUBO gekocht en ook het pand waarin dit bedrijf gevestigd was. HUBO verhuisde naar een nieuw
pand aan de rand van het dorp en de gemeente veranderde het opslagterrein in een prachtig
Erfgoedplein centraal gelegen in dit lange lintdorp.
Het pand dat direct aan de Hoofdweg is gelegen werd gekocht door Staatsbosbeheer met het doel er
een regiokantoor in te vestigen. Het voormalige Houtstek dat achter dit pand staat zou kunnen
worden omgebouwd tot dorpshuis zo was het idee.
De voorbereidingsgroep nam een architect in de arm en startte met het uitwerken van de plannen,
het overleg met het dorp en het werven van fondsen.
In december 2016 kwam er een bestuur dat de Stichting Houtstek oprichtte.

Doelstelling
Zoals vastgelegd in de statuten heeft de Stichting Houtstek tot doel, het tot stand brengen, in stand
houden, beheren en verder ontwikkelen van Houtstek als multifunctionele ruimte met een culturele,
economische en dorpshuisfunctie voor het dorp Slochteren en bezoekers van het dorp Slochteren.
De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door een overeenkomst aan te gaan met
de gemeente Slochteren, die als eigenaar van de betreffende grond een recht van opstal zal verlenen
aan de Stichting, terwijl de stichting tevens haar doel tracht te bereiken door het verhuren of
beschikbaar stellen van het Houtstek voor culturele, economische en maatschappelijke activiteiten
en het zelf organiseren daarvan.

Algemeen belang
De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen.
De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
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Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken kunnen door de stichting worden
vergoed.

Draagvlak
Zodra de bouw van Houtstek begint zal het bestuur een gebruikerscommissie instellen.
In de gebruikerscommissie wordt overleg gepleegd over de dagelijkse gang van zaken en er worden
afspraken gemaakt over de wijze waarop er wordt samengewerkt.
De gebruikerscommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Planning
Dit beleidsplan is van kracht in de jaren 2018 tot en met 2020. Naar verwachting zal in deze periode
het dorpshuis worden gebouwd. Wanneer Houtstek als dorpshuis van start is gegaan zal een nieuw
beleidsplan worden opgesteld.

Functies in Houtstek
Het bestuur streeft naar het onderbrengen van ondermeer de volgende functies in Houtstek.
1. Een thee- en koffieschenkerij gerund door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
2. Bijeenkomstruimte voor de dorpsvereniging en de andere verenigingen in het dorp.
3. Een jongerensoos.
4. Toneelrepetitie en opvoeringsruimte.
5. Ruimte voor workshops.
6. Expositieruimte.
7. Plaats voor en popup winkel(tje).
8. Een repaircafé.
9. Plaats voor workshops.
10. Vertrekpunt voor excursies.
11. Plaats voor dorpsfeesten en fairs.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
De heer Gert Knook – voorzitter
De heer Kees van der Meiden – secretaris/penningmeester (a.i.)
De heer Niek van Prooijen – lid
Het bestuur als geheel vertegenwoordigt de Stichting. Twee bestuursleden gezamenlijk kunnen de
stichting ook vertegenwoordigen.

Begroting
Bij dit beleidsplan hoort de meerjarenbegroting die gepubliceerd is op www.houtstekslochteren.nl.

Vastgesteld ins de bestuursvergadering van 07-08-2018
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