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Algemeen

Dit beleidsplan heeft tot doel de grote lijnen van het beleid van onze Stichting
Parochiehuis Tienray duidelijk te maken en de ambities voor de komende jaren te
formuleren. Het geeft vervolgens de kaders aan waarbinnen het bestuur ondersteuning
wil geven aan de beheerders en daarnaast vrijwilligers en inwoners van Tienray wil
ondersteunen om in de gemeenschapsaccommodatie activiteiten te ontplooien.

Doelstelling stichting parochiehuis Tienray

Het doel van de stichting is het in stand houden en exploiteren van een gebouw, dat
voorziet in de behoefte aan lokaalruimte(n) voor de activiteiten van (plaatselijke)
organisaties en instellingen.

De stichting verschaft aan de hiervoor bedoelde verenigingen en instellingen welke niet
over eigen ruimte(n) beschikken en van het hiervoor bedoelde gebouw gebruik willen
maken, naar verhouding van hun redelijke behoeften lokaalruimte(n) voor een
verantwoorde ontplooiing van hun activiteiten.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het in stand houden van het gemeenschapshuis is de fundering van een duurzame
toekomst van het verenigingsleven binnen ons dorp. Deze verenigingen zijn erg
belangrijk voor de sociale samenhang.

Doelgroepen

De accommodatie is bedoeld voor organisaties en instellingen uit Tienray en omgeving.
Para commerciële activiteiten zijn niet toegestaan.

Organisatiestructuur
Bestuur

Het is van belang dat gebruikers zeggenschap hebben in het beheer van het gebouw. Dit
betekent dat de aansturing en beleidsvorming de taak is van vertegenwoordigers uit de
gebruikersgroep die daarmee vertegenwoordigd zullen zijn in het bestuur van de
stichting.
Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven bestuurders
en bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties en instellingen die het meest
intensief gebruik maken van het Parochiehuis. Het dagelijks bestuur bestaat uit een
voorzitter, secretaris en penningmeester, waarbij de secretaris tevens plaatsvervangend
penningmeester is en de penningmeester plaatsvervangend secretaris.
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Beheerder

De beheerder is een belangrijke spil binnen de organisatie van het Parochiehuis. Hij is
het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers. Hij verzorgt het sleutelbeheer en de
reservering en is verantwoordelijk voor de reguliere schoonmaakactiviteiten. Vanwege
het vrijwillige karakter van de functie (zie ook de paragraaf Beloningsbeleid) waarvoor
gekozen is, is de beheerder niet aanwezig bij reguliere activiteiten van verenigingen.
Met de betreffende verenigingen zijn afspraken gemaakt over het gebruik, openen en
sluiten van de accommodatie.

Activiteiten

Voor de activiteiten van de stichting wordt verwezen naar het verslag van uitgeoefende
activiteiten dat gepubliceerd is op de website: www.parochiehuistienray.nl

Financieel beleid

In onderstaand hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het financieel beleid van de
stichting. Voor de specifieke financiële informatie zoals balans en de staat van baten en
lasten wordt verwezen naar de jaarverslagen die zijn gepubliceerd op de website:
www.parochiehuistienray.nl

Werving van gelden

Werving van gelden door Stichting Parochiehuis vindt plaats op de volgende wijze:
-

Verhuur van de accommodatie
Verkoop van drank (frisdrank en zwak alcoholische dranken) tijdens activiteiten
Organiseren van activiteiten in samenwerking met plaatselijke verenigingen en
stichtingen
Subsidies:
o De gemeentelijke onderhoudssubsidie wordt in de periode 2014-2016
afgebouwd naar € 0.
o Voor investeringen wordt middels fondswerving getracht extra financiële
middelen te verwerven.

Besteding van het vermogen

Een eventueel batig saldo in een boekjaar wordt gestort in de algemene reserve en wordt
ingezet in jaren van negatieve rekeningresultaten.

Beloningsbeleid

Aan het vervullen van een bestuursfunctie binnen de stichting is geen enkele financiële
vergoeding verbonden. De beheerder(s) van het gebouw ontvangt/ontvangen een
vergoeding ter hoogte van maximaal de door de belastingdienst vastgestelde
vrijwilligersgoeding.
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Uitgangspunten verhuur aan gebruikers

Het gebouw wordt wekelijks gebruikt door een aantal vaste (plaatselijke) verenigingen.
Daarnaast vinden er op incidentele basis diverse grotere (dorps)activiteiten,
vergaderingen enz. plaats. Als een vereniging of instelling gebruik wil maken van een
ruimte die op dat moment standaard verhuurd is aan een vaste gebruiker dan is dat
alleen mogelijk in overleg en met toestemming van de vaste gebruiker.

Gebruik van ruimten

Alle ruimten binnen het gemeenschapshuis worden in gemeenschappelijkheid gebruikt.
Dit betekent dat er geen sprake is van eigen ruimte voor een gebruiker.

Toekomstvisie

Het Parochiehuis is één van de accommodaties die betrokken zijn bij het opstellen van
een nieuwe accommodatieplan voor Tienray. Andere betrokken accommodaties zijn de
kerk, de jongerensoos, dienstencentrum Zonnehof, MFA Kerkebos, de
handboogaccommodatie en de basisschool. Daarnaast zijn ook het dorpsoverleg, de
werkgroep Dorp en beleid en de gemeente betrokken bij de planontwikkeling. MFA
Kerkebos, de handboogaccommodatie en de basisschool hebben in 2015 aangegeven wel
betrokken te willen blijven bij de ontwikkelingen, maar hun accommodatie wordt niet
meegenomen in de verdere planontwikkeling.

Doel van het accommodatieplan is om te komen tot een breed gedragen plan voor het
gebruik van de diverse accommodaties in het dorp. Hierbij worden ook de mogelijkheden
onderzocht om meerdere accommodaties samen te voegen.
Stichting Parochiehuis is actief deelnemer in de werkgroep en hanteert als belangrijkste
uitgangspunt dat er ook in de toekomst een accommodatie in Tienray beschikbaar blijft
die voorziet in de ruimtebehoefte van plaatselijke verenigingen, stichtingen en
instellingen.

3

