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NIEUWSBRIEF Nr 13 -      

          30 juni 2019 
 
De 2de nieuwsbrief van dit jaar is onder zomerse temperaturen 
tot stand gekomen. Zoals eerder vermeld houden we iedereen, 
die het gemeenschapshuis een warm hart toedraagt, elk 
kwartaal via deze nieuwsbrief op de hoogte, maar kijk ook naar 
onze nieuwe website waar regelmatig nieuwe berichten 
vermeld worden, waar je ook op kunt reageren. 
 
Oplevering Renovatie 
Alle formele opleveringen hebben inmiddels plaatsgehad, zodat we ook de resterende subsidies 
ontvangen hebben van onze grootste subsidieverstrekkers. We hebben na de oplevering nog zeker de 
nodige wensen, die we afhankelijk van de exploitatie in een bepaald tempo kunnen doorvoeren. Denk 
aan airco’s, dak-reparatie, opbergkasten, etc. Er zijn inmiddels airco’s in de boven-ruimtes geplaatst, 
dat was nodig en hebben we kunnen realiseren door een goede inkomstenstroom tot op heden.  We 
zullen, over wat we wel en niet willen c.q. kunnen realiseren, ook het gebruikersoverleg meer en meer 
betrekken om te proeven wat dat gedeeld eigenaarschap nu inhoudt, maar daarover later in deze 
nieuwsbrief meer informatie. 
 
Bord en Sponsoring 
Het kunstwerk van Twinart is in de voortuin geplaatst, de verlichting wordt momenteel aangelegd en 
de eerste borden voor het sponsorbos in de tuin worden nu gemaakt. We verwachten eind van het jaar 
zeker 10 “vogels” in het bos te hebben staan, in de binnentuin van het gemeenschapshuis. 
 
Exploitatie 
Meer en meer verenigingen weten ons te vinden, de groei zit er fors in. Inmiddels weten ook het 
Vrouwengilde, de Zonnebloem, Natuurlijk Verbonden en Stichting Bevordering Welzijn in Panningen 
de weg te vinden, en voelen zich thuis onder ons dak. Ook andere incidentele bijeenkomsten worden 
vaker op zaterdag of zondag georganiseerd. Daarnaast gaat de KBO een aantal activiteiten organiseren 
voor statushouders, hoe mooi is dat! Er wordt samen gedart en jeu de boules gespeeld, dat zal de 
verdere integratie zeker goed doen. 
Door de groei die wij doormaken betekent het wel dat inmiddels alle “hands aan dek” nodig zijn om 
de planning rond te krijgen. Zoals u weet werken we alleen met vrijwilligers en als u interesse heeft 
om als vrijwilliger toe te treden tot de groep van 100 vrijwilligers die we inmiddels hebben, kom dan 
geheel vrijblijvend eens langs en ervaar de sfeer op de Kerkstaat die we toch maar mooi voor mekaar 
hebben gekregen met zijn allen.  
 
Qua begroting in 2019 ten opzichte van de actuele cijfers hebben we de eerste helft een rooskleurige 
periode gehad, maar een aantal investeringen moeten nog plaatsvinden na de zomervakantie. 
 
Vrijwilligers 
Onze vrijwilligers hebben de nodige uren gemaakt in de eerste helft van 2019, het ‘draait als een 
tierelier’ maar van de andere kant is er toch ook wat zorg hoe we het allemaal gedraaid krijgen. De 
uren worden voor de verenigingen binnenkort weer allemaal opgeteld en dan volgt er wederom een 
uitbetaling aan alle verenigingen die vrijwilligers hebben geleverd.  
 
Daarnaast heeft er een evaluatie plaatsgehad met onze horecavrijwilligers. In een aantal sessies zijn de 
goede en nog te verbeteren punten besproken, wat moet leiden tot een betere gastvrijheid en meer 
duidelijkheid over de taken en procedures rondom de horeca. Voor al die mensen die vrijwillig een 
bijdrage leveren, zal er eind september weer een activiteit georganiseerd worden. De voorbereidingen 
lopen en binnenkort wordt u daarover geïnformeerd.  
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Terras 
Als trouwe bezoeker heeft u vast al het nieuwe terras gezien, dat 
belooft wat voor de toekomst, zeker als de schaduwbomen wat 
groter zijn. Op zondagochtend zijn we ook open; ‘t Kepèls krenske 
en biljarten zijn 2 activiteiten, maar op het terras zitten mag 
natuurlijk ook, Wel wat drinken aub!  
 
Bestuurssamenstelling 
Aan de formele samenstelling is niks veranderd, maar zijn wel erg blij met de komst van Hans Janssen 
(zoon van Mien die bij Padako dameskoor zit). Hans houdt zich bezig met een aantal thema’s die al 
langer (te lang) op de actielijst staan. Denk aan VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), energieadvies, 
duidelijkere rol/taakbeschrijvingen bestuur, hoe krijgen we jongeren naar het gemeenschapshuis, etc. 
 
Visie op Eigenaarschap 
We hebben al vaker het gedeelde eigenaarschap genoemd in onze uitingen en hebben nu een eerste 
visie in ontwikkeling hoe we dit kunnen implementeren en wat dit inhoudt. Dat zal de weg van de 
geleidelijkheid zijn en die begint in het gebruikersoverleg, waar we meer en meer zeggenschap bij 
onze vaste gebruikers gaan neerleggen.  
 
Dit experiment, zo zien velen het, moet omzichtig en verstandig aangevlogen worden, want het 
gemeenschapshuis is ontstaan uit een burgerinitiatief. Er is gestart met een traditionele rechtsvorm, 
namelijk een stichting met een stichtingsbestuur.  
 
Van meet af aan heeft het bestuur een eigen visie uitgezet over het “besturen” van het 
gemeenschapshuis en de verbinding daarbij met alle gebruikers en vrijwilligers. Democratisch is er 
met gebruikers en vrijwilligers voor gekozen om het beheer en eigenaarschap uiteindelijk voor het 
grootste gedeelte bij die 2 groepen en dus niet expliciet bij het bestuur neer te leggen.  
 
Het beheer wordt inmiddels al bijna 2 jaar volledig door en met vrijwilligers vormgegeven. De 
betrokkenheid is daardoor erg groot en daardoor het “wij gevoel”, het gevoel dat het 
gemeenschapshuis “van ons samen is” ook. Men voelt er zich “thuis”.  
 
Bijzonder is ook het gedeelde eigenaarschap; dit wordt deels gevoed doordat we met mooie dingen 
bezig zijn die we zelf belangrijk vinden. Voor een ander deel wordt het gevoed doordat we zien dat we 
iets betekenen voor anderen.  
 
Met het werk dat je doet, kun je een verschil maken voor jezelf en voor je omgeving. Je ontfermt je er 
als het ware over. Samen zorg je er dus voor dat vrijwilligers en gebruikers zich “thuis” voelen en het 
naar hun zin hebben. En je ook complimenten van anderen krijgt over hetgeen je binnen het 
gemeenschapshuis doet. Dat geeft voldoening en maakt dat we “iets voor elkaar” over hebben en voor 
elkaar klaarstaan.  
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Eigenaarschap zie je als mensen zich ergens over ontfermen. Maar je ziet het ook als ze binnen het 
gemeenschapshuis de volle verantwoordelijkheid nemen voor hun acties. In dit verband is het 
belangrijk om het verschil te zien tussen zich verantwoordelijk voelen en de verantwoordelijkheid 
nemen. Je kunt je verantwoordelijk voelen voor van alles en nog wat. Maar zolang je er geen acties 
aan verbindt, is het geen echte verantwoordelijkheid.  
 
Eigenaarschap is jezelf ergens over ontfermen en daarbij de volle verantwoordelijkheid nemen. 
 
Wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelt of gaat voelen én 
deze verantwoordelijkheid dan ook neemt. Dit is een proces wat wij met elkaar lopen. Aan de hand 
van voorbeelden maken we dit inzichtelijk en ieder bepaalt zelf hoever hij/zij daarin kan en wil gaan. 
 
Een mooi recent voorbeeld daar van zijn de horecavrijwilligers: 
Er heeft namelijk een uitgebreide evaluatie, zoals eerder vermeld in deze nieuwsbrief, plaatsgevonden 
over de horecawerkzaamheden met ongeveer 75 vrijwilligers. In het kader van gedeeld eigenaarschap 
is de voorbereiding en uiteindelijke uitwerking van de verbeterpunten in samenwerking tussen 
vrijwilligers en bestuur opgezet en uitgewerkt. En dus niet zoals het vaak traditioneel gebeurt door het 
bestuur. De reacties zijn erg positief.  
 
Naar aanleiding van de evaluaties is er een “handboek gemeenschapshuis” in de maak. Daar vinden de 
vrijwilligers alles in terug wat ze moeten weten over bijvoorbeeld; start en afronden van het dagdeel 
dat ze aanwezig zijn, sluiten, alarm (indien nodig), het gebruik van de geluidsinstallatie, 
koffiemachine, vaatwasser enz.  
 
Men voelt zich zeer betrokken en mede-eigenaar van de processen en het gemeenschapshuis. Dus: 

• Samen vooruitkijken en handelen 
• Open communicatie 
• Transparantie 
• Het gezamenlijke belang staat voorop 
• Ondernemend 
• Respectvol naar mekaar toe 
• Verbindingen leggen  
• Een gezonde exploitatie 
• Investeren voor de lange termijn 
• De vruchten plukken indien mogelijk 
• Inzet van vrijwilligers van alle gebruikers is nodig 
• Geen wij – zij mentaliteit	

 
Reservering ruimten  
Nadat de aanvraag van gebruikers via de website is ingediend en er akkoord is op de offerte, zal in de 
nabije toekomst deze reservering in de planning van de ruimtes worden opgevoerd. Deze informatie 
zal ook via nieuwe TV schermen in het gemeenschapshuis gepubliceerd gaan worden voor de 
bezoekers. De vrijwilligers kunnen bij de geplande activiteit ook extra informatie toevoegen als er 
bijvoorbeeld een beamer nodig is of een bepaalde opstelling. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

nr. 11, 17 april 2018 

Locatieadres: 
Kerkstraat 27 
5981 CD  Panningen 
Tel. 077 462 3490 
Correspondentieadres: 
Akkerveld 15 
5988 JB Helden 
info@gemeenschapshuisinkepel.nl 
 

 
 
 
 

Website 
Wellicht heeft u de mail gemist of nog niet gekeken op het internet, maar onze nieuwe website is 
actief. Betere layout, meer mogelijkheden, betere technologie en klaar voor de toekomst. ‘Surf’ er 
maar eens flink erdoor heen en vragen/opmerkingen zijn natuurlijk van harte welkom. Dank ook aan 
de fotoclub voor het fotomateriaal van de ruimtes en omgeving aan de Kerkstraat. 
 
AED 
Er wordt binnenkort een AED geplaatst aan de poort bij de Nijverheidstraat. Het apparaat komt in een 
verwarmde buitenkast te hangen. De buitenkast is beschikbaar gesteld door de Gemeente Peel & Maas 
en de AED met toebehoren door de Kiwanis Peel & Maas. Hartelijk dank voor deze geste, we zullen 
e.e.a. nog nader bekend maken als de AED in gebruik genomen kan worden. 
 
Info en vragen 
Kijk voor actuele informatie en andere ontwikkelingen ook op; 
 
www.gemeenschapshuisinkepel.nl en de Facebookpagina van Gemeenschapshuis In Kepèl.  
 
Mail:  info@gemeenschapshuisinkepel.nl.  
 
Heb je vragen en/of opmerkingen laat het ons dan weten, samen weten we meer! 
 
Namens het bestuur, 
Paul Jacobs, secretaris 
 
 

*** 
 


