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Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk is opgericht om de exploitatie en 
aanpassing van het Dorpshuis in Fort Vreeswijk te realiseren. De 
exploitatie wordt op dit moment uitsluitend door vrijwilligers gedaan. 
De aanpassing van het gebouw is gepland voor 2016. De Stichting 
heeft haar focus vooralsnog voornamelijk op het bij elkaar brengen 
van de financiering voor de aanpassing. In de komende jaren zal  het 
structureren van de organisatie teneinde een verantwoorde 
exploitatie te waarborgen veel aandacht moeten krijgen.     

Stichting Dorpshuis Fort vreeswijk 
Fort Vreeswijk 1 
3433 ZZ  Nieuwegein 
0629264252 
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1. Samenvatting 

 

Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk is opgericht in 2015 met als 

voornaamste doelstelling: 

Het beheer,  behoud en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis als 

multifunctionele voorziening en: 

Het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis van Fort 

Vreeswijk, daaronder begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, van  

Fort Vreeswijk voor de wijk Vreeswijk in Nieuwegein.  

Teneinde haar doelstellingen te kunnen realiseren is een aanpassing van 

het gebouw noodzakelijk. Daarvoor is een financiering van ruim € 1 

miljoen noodzakelijk. Aangezien de gemeente ruim 7 ton wil 

voorfinancieren is het verwerven van additionele middelen noodzakelijk.  

De Stichting zal dus fondsen (moeten) verwerven om haar doelstelling te 

kunnen realiseren. Daartoe zal een actief aquisitiebeleid gevoerd worden 

om subsidies te verwerven.  

Dit businessplan gaat er van uit van dat na realisatie van de aanpassing 

van het gebouw er een sluitende exploitatie mogelijk moet worden. 

Belangrijke taak voor de Stichting is in de komende jaren het verder 

structureren van de (vrijwilligers)organisatie teneinde een goede 

exploitatie ook in de toekomst te waarborgen. 
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2. Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk: organisatie en 
doelstelling 
 
2.1 Organisatie 

Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk  is op 27 juli 2015 opgericht.  

Gegevens Stichting: 

Naam  : Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk 

Adres  : Fort Vreeswijk 1 3433 EH   Nieuwegein 

KvK nr : 63987430 

RSIN nr. : 855477490 

SBI code : 6832 

E-mail : rolfvandermark@gmail.com  

Website : FortVreeswijk.nl 

Per oktober 2015 bestaat het bestuur van de Stichting uit 5 personen: 

Bestuurders 
 

Naam Geurts, Jan 

Geboortedatum en -
plaats 

29-12-1951, Jutphaas 

Datum in functie 27-07-2015 (datum registratie: 26-08-2015) 

Titel Voorzitter 

Bevoegdheid 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 
zie statuten) 

    

Naam de Blok, Anthonij 

Geboortedatum en -
plaats 

31-03-1959, Vianen 

Datum in functie 27-07-2015 (datum registratie: 26-08-2015) 

Titel Penningmeester 

Bevoegdheid 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 

    

Naam van der Mark, Roelf Siebrand 

Geboortedatum en -

plaats 
03-09-1954, Veendam 

mailto:rolfvandermark@gmail.com
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Datum in functie 27-07-2015 (datum registratie: 26-08-2015) 

Titel Secretaris 

Bevoegdheid 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 

    

Naam Kwant, René Alexander 

Geboortedatum en -

plaats 
25-02-1958, Soest 

Datum in functie 27-07-2015 (datum registratie: 26-08-2015) 

Titel bestuurder 

Bevoegdheid 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 

Naam 
van Meegen – van Klaren, Carin  

Cornelia Ida Maria 

Geboortedatum en -

plaats 
11-02-1959, De Bilt 

Datum in functie 02-09-2015 (datum registratie: 07-10-2015) 

Titel bestuurder 

Bevoegdheid 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), 

zie statuten) 

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur ontvangt geen beloning; onkosten worden wel vergoed op 

basis van werkelijke kosten (aan te tonen middels declaraties en bonnen)  

en € 0,19 per gereden kilometer. 

2.2 Doelstelling  

De stichting heeft ten doel (letterlijke tekst in de statuten): 

Het beheer,  behoud en het verantwoord exploiteren van het Dorpshuis als 

multifunctionele voorziening; 

Het behouden en versterken van de maatschappelijke betekenis van Fort 

Vreeswijk, daaronder begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, van  

Fort Vreeswijk voor de wijk Vreeswijk in Nieuwegein;    

Het versterken van de cultuurhistorische betekenis van Fort Vreeswijk 

Waardecreatie van het Fort Vreeswijk als maatschappelijk vastgoed 
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De stichting tracht dit doel te bereiken door: 

- Het organiseren en/of faciliteren van wijkactiviteiten 
- Het bieden van huisvesting aan, onder andere, de peuterspeelzaal, 

de huisartsenpraktijk Vreeswijk, laboratorium Saltro, 
Wijkontmoetingscentrum Vitras, Buurtzorg, (multi-)culturele 

organisaties, Algemene Hulpdienst Nieuwegein en andere 
instellingen;  

- het renoveren van de hierboven bedoelde huisvesting zodat deze 
duurzamer en toekomstbestendig kan worden benut;  

- het bieden van een basisvoorziening aan de buurtbewoners voor 
buurtinitiatieven;  

- het onderhouden van contacten met publieke en private instellingen 
en lokale-, plaatselijke- als regionale organisaties; 

- het verwerven van gelden uit fondsen teneinde de noodzakelijke 

aanpassingen aan het gebouw te kunnen financieren. 

 

 

3 Operationeel plan en financieel plan 

3.1 Operationeel plan 2015-2018 

Voor deze periode staan gepland: 

 verwerven van fondsen 

 realiseren van aanpassing van gebouw G 

 structureren van de organisatie 

3.1.1  Verwerven van fondsen 

Op de “short list” voor te benaderen fondsen staan o.a.: 

Rabobank Aandeel in elkaar fonds 

KF Hein Fonds  
Oranjefonds 

VSB Fonds 
Rabobank coöperatie fonds 

Stichting RCOAK 
Nationaal Ouderenfonds 

Triodos Bank 
woningbouwvereniging Jutphaas 

Jantje beton 
Skanfonds 

Pape fonds 
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LSA 

KNHM  
crowdfunden via www.voorjebuurt.nl 

 

Naast landelijke fondsen zal getracht worden vooral lokale/regionale 

fondsen te interesseren. 

Het verwerven van fondsen zal voor de Stichting uitgevoerd worden door 

een werkgroep met o.a. Carin van Meegen, Rolf van der Mark en Anton 

Jaegers. Vanuit de gemeente vindt ondersteuning plaats door o.a. Marije 

Boerhof. 

Het streven is om het verwerven van fondsen met name in 2015 te doen 

plaatsvinden zodat het op tijd is voor de gaplande aanpassing van het 

gebouw in 2016. 

3.1.2 Aanpassing van het hoofdgebouw (G) van het Fort 

T.a.v. het optimaal benutten van de ruimte zijn o.a. vanuit de 

bijeenkomsten met wijkbewoners de wensen als volgt samengevat: 
- Een laagdrempelige, centrale plek voor de buurt; 

- Een gezellige, eigen ruimte voor koffie, lezen, spellen of om te praten 
- Een ruime keuken met eetgelegenheid 

- Een terras, ook om buiten te kunnen koken 
- Een grotere speelplaats (peuterspeelzaal) 

- Zoveel mogelijk multifunctionele en flexibele ruimten 
- Delen wat gedeeld kan worden, zelfstandig wat zelfstandig moet zijn. 

- Een kleedruimte met douche. 
 

Aangezien het gebouw verouderd is en slecht geïsoleerd kan zonder een 
aantal bouwkundige aanpassingen niet aan bovenstaand wensenlijstje 

tegemoet gekomen worden. Immers: zonder adequate geluidsisolatie 

zullen bepaalde activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden zonder het 
gebruik van naastliggende ruimten te beperken. En de warmteisolatie 

voldoet ook niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit resulteert in een 
aantal bouwkundige aanpassingen, o.a.: 

- Verbetering warmte-isolatie 
- Verbetering geluidsisolatie 

- Vervanging van een aantal installaties 
- Aanpassingen voor de toegankelijkheid voor  

gehandicapten en ouderen 

 

Al deze wensen zijn tenslotte vertaald in een plan voor aanpassing van het 

gebouw met o.a. een nieuwe indeling en een bijbehorende 

exploitatiebegroting. 

http://www.voorjebuurt.nl/
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De kosten voor de aanpassingen worden geraamd op € 1.050.000,- 

 

Het bewonersinitiatief heeft het voorstel voor aanpassing van het gebouw 

gepresenteerd aan de gemeenteraad van Nieuwegein. De gemeente 

Nieuwegein heeft op 26 maart 2015 ingestemd bij te dragen aan het 

toekomstbestendig maken van het gebouw door een lening van €733.000 

beschikbaar te stellen. Deze lening zal terugbetaald moeten worden door 

een huurvergoeding van de Stichting aan de gemeente  

De aanpassing van het gebouw staat gepland voor 2016. 

3.1.3  structureren van de organisatie 

Hier is op dit moment nog weinig over te zeggen. 

De Stichting zal in 2015/2016 haar beleidsplan moeten ontwikkelen t.a.v. 

de structurering van de organisatie.   

 

3.2 Financieel plan 2015-2018 

 

3.2.1 Periode voor gereedkomen aanpassing gebouw 
 

In deze periode geldt (nog) dat de huur die aan de gemeente betaald 
moet worden afhankelijk is van de inkomsten van de activiteiten van het 

Dorpshuis. Daarmee loopt de Stichting dus geen financieel risico. 
In deze periode zijn de andere gebruikers van het gebouw ook nog directe 

contractpartner van de gemeente (als verhuurder). 
 

3.2.2 Periode vanaf gereedkomen aanpassing gebouw 
 

Zodra de aanpassing van het gebouw een feit is treedt een nieuwe situatie 
in. 

De Stichting zal dan optreden als huurder van het gehele gebouw en als 

verhuurder van het gebouw voor alle “onderhuurders”. In die situatie 
loopt de stichting wel degelijk een financieel risico. 

Er is een exploitatiebegroting opgesteld voor de periode na verbouwing 
die laat zien dat er op termijn een (bescheiden) overschot mogelijk zou 

moeten zijn: 
 
Baten     Jaar 1   jaar 2     Jaar 3     Jaar 4      Jaar 5 

Exploitatie Vastgoed    75.000    75.000   75.000   75.000    75.000 

Exploitatie Dorpshuis  (Dorpshuis) 59.000     59.000   62.000   80.000    85.000 

Opbrengst Catering   30.000     30.000   30.000   32.000    35.000   

Incidentele Opbrengst   10.000    10.000   10.000   10.000    10.000 
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Totaal     174.000 174.000 176.000 197.000 205.000 

 

Lasten 

Vergoeding huur gebouw  67.500   67.500     67.500    67.500      67.500 

Personeel en onkosten   46.500   46.500     46.500    67.500      67.500 

Kantine inkoop    15.000   15000      15.000    15.000      17.000 

Kosten Gebouw   45.000   45.000     45.000    45.000      45.000 

Totaal     174.000 174.000 174.000  195.000   197.000  


