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Tot nu toe …
Op 11 juni jl. mochten we de subsidiebeschikking
ontvangen. Daarin is alles geregeld over de subsidie
van de gemeente en de provincie. In totaal mogen
we € 222.000 tegemoet zien. De toezegging hadden
we al, maar de formele vastlegging in een
beschikking ontbrak nog. Nu hebben we het dan ook
nog eens zwart op wit.
De architect is ondertussen gestart met de
voorbereidingen en legt de laatste hand aan een zgn.
ruimteboek, waarin per ruimte in het gebouw wordt
aangegeven wat er moet worden veranderd. Er is een
constructeur langs geweest om o.a. te kijken naar de
draagkracht van het dak met het oog op de daar te
plaatsen zonnepanelen. Er worden nu nog
berekeningen gemaakt en dan kunnen de
omgevingsvergunningen worden aangevraagd bij de
Gemeente Slochteren.
Zodra het ruimteboek klaar is gaan we in overleg
met de architect bekijken op welke wijze we de
aanbesteding gaan organiseren. Uitgangspunt voor
ons is dat zoveel mogelijk de subsidiegelden
terechtkomen bij ondernemers in Overschild of de
regio.
Ook gaan we een gedegen projectplanning voor de
uitvoering opstellen. Tijdens de verbouwing gaat de
verkoop gewoon door, maar we ontkomen er niet
aan dat er zo nu en dan behoorlijk geïmproviseerd
zal moeten worden. Door ons, maar ook door alle
gebruikers van ons dorpshuis.

De styling
Er is een stylingcommissie aangesteld die zich gaat
verdiepen over de vraag hoe de verschillende
ruimtes van ons dorpshuis er uit moeten komen te
zien. De commissie bestaat uit: Ina Kiel (voorzitter,
namens het bestuur van de Stichting), Cynthia
Heinen, Willy de Vries en Karen Wieringa. Zij
worden vakkundig ondersteund door mw. Veldhoen
van het ingeschakelde architectenbureau.

Vakantiesluiting zomer 2013
In de bestuursvergadering op 6 juni jl. heeft het
bestuur besloten dat De Pompel gesloten zal zijn van
22 juli t/m 11 augustus 2013. Tot die tijd zijn we dus
gewoon open voor activiteiten en de snackbar op
zaterdag.
De vakantiesluiting zal o.a. worden gebruikt om
“grote schoonmaak” te houden.

Aanpassing consumptie- en huurprijzen
In de bestuursvergadering van 4 juli a.s. zal worden
beslist over de aanpassing van onze prijzen. De
vaste gebruikers zullen over de huurprijzen worden
geïnformeerd door middel van een brief. De nieuwe
consumptieprijzen zullen worden bekend gemaakt in
De Pompel via het mededelingenbord (en het raam
van het kantoortje bij de voordeur) en door middel
van aangepaste prijslijsten, die in De Pompel terug
te vinden zullen zijn.

Jeugdhonk
Het jeugdhonk (in het voormalig peutergedeelte
achterin het gebouw) zal voorlopig worden open
gesteld. Jongeren uit Overschild van 12 t/m 16 jaar
kunnen zich daar verpozen tijdens de openingstijden
van De Pompel. Voor het jeugdhonk zijn
(voorlopige) huisregels opgesteld en vastgesteld in
de bestuursvergadering. Deze huisregels vind je in
het Jeugdhonk, maar ook in deze Schildjer Proat.
We gaan er van uit dat de jongeren hun
verantwoordelijkheid nemen en er samen voor
zorgen, dat het jeugdhonk een lang bestaan zal
kennen.

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.

