
Dorpshuis Fort Vreeswijk, van visie tot uitvoering en verantwoording. 

Het Dorpshuis Fort Vreeswijk is gevestigd in het hoofdgebouw op Fort Vreeswijk. 
Fort Vreeswijk ligt in de Nieuwegeinse wijk Vreeswijk en is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 
 
VISIE  
De Stichting Fort Vreeswijk ondersteunt het bewonersinitiatief om Fort Vreeswijk op de kaart te 
houden en het Dorpshuis Fort Vreeswijk als multifunctionele voorziening verantwoord te 
exploiteren.   
 
MISSIE  
We werken gezamenlijk aan een krachtige buurt, waarin het goed opgroeien is en iedereen 
participeert op zijn of haar eigen manier; besteden vooral ook aandacht aan diegenen die het risico 
lopen in een sociaal isolement te geraken; proberen ook nieuwe doelgroepen binnen te krijgen en te 
laten deelnemen.  
 
De bewoners van Dorpshuis en buitenruimte zetten zich in om de maatschappelijke en 
cultuurhistorische betekenis van Fort Vreeswijk voor nu en de toekomst te behouden en te 
versterken:   
. waaronder begrepen de zorg- en welzijnsfunctie, 
. het versterken van sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement van kwetsbare 
bewoners.  
. het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau 
. het ontwikkelen van de talenten en mogelijkheden van ieder mens, ongeacht leeftijd, afkomst 
. het ontwikkelen van mogelijkheden voor toerisme en recreatie. 
  
DOELEN  
Het bestuur van de Stichting Fort Vreeswijk heeft de volgende doelen bepaald:  
1. Het Dorpshuis is optimaal bezet met verhuur van ruimtes, en aanbod van activiteiten die 
aansluiten bij missie en visie;  
2. Het beheer van het Dorpshuis is professioneel en afdoende, er is optimale begeleiding van de 
vrijwilligers en alle beheersregels worden nageleefd;  
3. De exploitatie van Fort Vreeswijk en het Dorpshuis is duurzaam gefinancierd en financieel gezond, 
er wordt gewerkt aan een – nader te bepalen - reservebuffer die nodig is voor mindere tijden;  
4. Het bestuur is ontlast van beheer, stabiel, voldoende bezet en richt zich op netwerken, faciliteren 
en initiëren; 
5. Het dagelijks bestuur (DB) functioneert tussen het niveau van het bestuur en dat van  de 
vrijwilligers en gebruikers van het dorpshuis Fort Vreeswijk. Het DB draagt zorg voor goede 
communicatie  binnen de organisatie.   
6. Stichting Fort Vreeswijk wil bekend en zichtbaar zijn in de buurt;  
7. Stichting Fort Vreeswijk werkt verder aan een goed lopend en succesvol inhoudelijk 
samenwerkingsverband met organisaties, buurtinitiatieven en professionele maatschappelijke 
organisaties. 
 
STRATEGIE 
Wijkbewoners van Vreeswijk voeren vanaf 1 januari 2014 het dagelijks beheer over Dorpshuis Fort 
Vreeswijk. 
De vrijwilligers werken samen met de (zorg-)professionals die gebruikmaken van Fort Vreeswijk om 
hun activiteiten en diensten aan te bieden. De hele week zijn er activiteiten in het dorpshuis waarbij 
iedereen welkom is.  Het Dorpshuis Fort Vreeswijk is er ook voor mensen die zelf iets organiseren en 
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daar een geschikte locatie bij zoeken. De verschillende ruimtes in het Dorpshuis en op ‘t Fort worden 
verhuurd voor activiteiten en bijeenkomsten.  
 
Het Dorpshuis hanteert de hoogste standaarden van veiligheid, hygiëne, klantvriendelijkheid. 
 
Het Dorpshuis zoekt samenwerking met andere stakeholders, zoals huurders van ruimtes in 
Dorpshuis en Fort, horeca en ondernemers in Vreeswijk, de Stichting Activiteitengroep Vreeswijk, de 
redactiecommissie van de Beugelaer, de gemeente Nieuwegein, de provincie Utrecht. 
Per gelegenheid werkt het dorpshuis samen met Nieuwegeinse organisaties om activiteiten uit te 
voeren. Dit  zijn onder meer: Buurtzorg, Kind&Co, Vitras, Repair Café, bibliotheek De Tweede 
Verdieping, IVN, ROC Midden  Nederland, AHN, Rotary, Museumwerf Vreeswijk, bloemisterij De Stijl, 
Willem Alexanderschool, Rotary,  Gluren bij de Buren, Oranjefonds en het 4 en 5 mei comité.   
 
Voor vrijwilligers biedt het Dorpshuis een plek waar talenten gecreëerd c.q. tot ontplooiing gebracht 
kunnen worden. Ook hiervoor geldt: Het Dorpshuis geeft je de ruimte. We bouwen een 
vrijwilligersnetwerk op met actieve buurtgenoten vanuit verschillende achtergronden en kwaliteiten 
voor het uitvoeren van beheer en van overkoepelende activiteiten.  
Een buurthuis runnen is hard werken, maar het is ook een leerzaam proces. Voor veel mensen is de 
tijd in het buurthuis een nieuwe manier om hun professionele vaardigheden in te zetten voor een 
goed doel. Voor anderen betekent het zelfs de start van een nieuwe carrière. 
 
ACTIVITEITEN 
Het seizoen loopt voor het Dorpshuis van september tot en met augustus. Naast wekelijks 
terugkerende activiteiten worden er incidentele activiteiten georganiseerd. Op de website van het 
Dorpshuis is de uitgebreide agenda van wekelijks terugkerende en incidentele activiteiten 
opgenomen. 
In het jaarverslag van de Stichting wordt jaarlijks uitgebreid verslag gedaan van deze activiteiten.  
 
FINANCIEN  en VERANTWOORDING 
De exploitatie wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van partnerorganisaties, maatschappelijke en 
commerciële verhuur, baromzet, subsidie van gemeente Nieuwegein en projectsubsidies van 
fondsen. Daarnaast worden inkomsten verkregen uit door vrijwilligers georganiseerde activiteiten en 
bijdragen uit collectes.  
 
Elk jaar wordt een jaarplan gemaakt. De financiële gevolgen worden doorgerekend en verwerkt in 
een begroting.  
Per kwartaal wordt een kwartaalverslag gemaakt waarin de werkelijke ontwikkelingen worden 
geconfronteerd aan de begroting; waar nodig wordt op basis daarvan bijgestuurd. 
   
De Stichting kent geen winstoogmerk; een eventueel saldo van de staat van baten en lasten zal 
toegevoegd worden aan het Stichtingsvermogen. Dit bedrag is bedoeld om een weerstandsvermogen 
op te bouwen voor mogelijke tegenvallers.  Minimum weerstands- vermogen is gesteld op € 67.500 
(wat overeenkomt met de jaarhuur aan de Gemeente Nieuwegein).  
 
 

 

 


