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Tot nu toe …
Op 20 december 2012 heeft de Gemeenteraad van de
Gemeente Slochteren een besluit genomen over de
toekomst van De Pompel. Kortweg houdt dat besluit in:
a. Dat we het gebouw mogen overnemen van de
gemeente voor 50% van de marktwaarde plus de
aankoopkosten; in totaal € 87.500.
b. Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden
stelt de gemeente een bedrag van € 35.000
beschikbaar.
c. Voor het creëren van een jeugdhonk draagt de
gemeente € 5.000 bij, en
d. Voor het energiezuiniger maken van de verlichting
etc. een bedrag van € 20.000.

Dat kunnen b.v. zijn: aannemers, timmerlieden,
metselaars, stukadoors, installateurs (gas,licht,water),
stoffeerders, schilders enz..
Zij moeten wel ingeschreven staan bij de Kamer van
Koophandel.
De bedoeling is dat we binnenkort een informatiebijeenkomst organiseren waar we al deze ondernemers op
de hoogte brengen van onze plannen en de manier waarop
we die willen realiseren.
Ben je zo’n ondernemer en wil je graag uitgenodigd
worden voor die informatiebijeenkomst? Geef je dan
z.s.m. op bij het Actiecomité De Pompel in de persoon
van Henk Nijdam, nijdamhenk@gmail.com.

Op de eerste werkdag van de maand januari hebben we in
het provinciehuis een subsidieaanvraag neergelegd voor
het totale bedrag van € 162.000. Hierover is nog geen
besluit genomen en moeten we nog even geduld hebben.
Maar als de subsidie wordt toegekend, dan ziet het er
goed uit voor ons dorpshuis en kunnen we onze plannen
gaan uitvoeren.

De styling

We zijn dus alvast begonnen met het formuleren van ons
aanbestedingsbeleid, zodat we direct van start kunnen als
het besluit over de subsidie is gevallen.
Ondertussen hebben we ook een begin gemaakt met
fondswervingsactiviteiten. Op basis van een optimistische
schatting van het fondswervingbureau mag een opbrengst
van € 50.000 worden verwacht.

Voordat al het werk kan worden begonnen moeten we
natuurlijk wel weten hoe het er allemaal uit moet gaan
zien qua stijl, kleuren en materialen etc.. Om dat te gaan
bedenken willen we een z.g. stylingcommissie in het
leven roepen. De commissieleden komen uit het dorp,
hebben interesse in de aankleding van ons dorpshuis,
hebben er feeling voor en willen op basis van consensus
daar het bestuur over adviseren. En je mag er natuurlijk
ook (een beetje) verstand van hebben. De commissie van
ca 5 personen wordt voorgezeten door een bestuurslid van
de stichting dorpshuis. Wil je meedoen, meepraten en
meebeslissen over het aanzien van ons dorpshuis? Meld je
dan z.s.m. aan bij Rob Gramberg,
grambergrob@hotmail.nl.

Oproep
Met de gemeente zijn we in overleg over een
gebruiksovereenkomst voor de periode tot 31 december
2013.
Kortom: we zitten niet stil.

Aanbestedingsbeleid
Op grond van de provinciale richtlijnen moeten we straks
de uit te voeren werkzaamheden via een onderhandse
aanbesteding “aan de man” brengen. We zijn verplicht om
tenminste drie partijen uit te nodigen een offerte uit te
brengen.
De selectiecriteria voor de gunning mogen we zelf
bepalen.
De kern van ons aanbestedingsbeleid is het principe dat
we de financiële middelen zoveel als mogelijk “in het
dorp” willen houden. Dat betekent dat we graag in contact
komen met alle in Overschild e.o. gevestigde ondernemers, die zouden kunnen en willen participeren in de
veranderingen in ons dorpshuis.

Zoals bekend is ons dorpshuis een 100%
vrijwilligersorganisatie en met de inzet van die
vrijwilligers gaat het de goede kant op. Maar we zijn er
nog niet. (Zie ook de oproep elders in deze editie van
S.P.).
Wil je ook toetreden tot het legioen van patatbakkers,
bierschenkers en soppers? Of wil je je beste krachten
geven als (toekomstig) bestuurslid of als beheerder?
Vrijwilligers kunnen zich altijd aanmelden bij een
bestuurslid van de Stichting (Thomas Fledderman, Henk
Kruizenga, Harry Wieringa, Ina Kiel of Rob Gramberg).

Vragen
Voor alle vragen over deze nieuwsbrief, de toegang tot
De Pompel of anderszins kun je contact opnemen met
Rob Gramberg, 06 16678193 of
grambergrob@hotmail.nl.

