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- NIEUWSBRIEF Nummer 15 -    
         13 december 2019 

Beste, 
We kijken terug op een eerste volledig jaar dat we het Gemeenschapshuis ‘runnen’ en daar 
mogen we best trots op zijn met zijn allen; vrijwilligers, bestuur, onze gebruikers. Samen 
hebben we er een mooi jaar van gemaakt.  
 

Voordat we op een aantal aspecten over het reilen en zeilen ingaan willen 
we vooral nu ook van de gelegenheid gebruik te maken om jullie fijne 
feestdagen te wensen en natuurlijk alle goeds voor 2020. 
 

 
Bestuurszaken 
Vanaf volgend jaar starten we in een andere bestuurssamenstelling. Herm 
Driessen, die vanaf het begin betrokken was bij het burgerinitiatief om te 
komen tot een gemeenschapshuis, gaat verder als vrijwilliger en zal zich 
met name bezighouden met BHV, veiligheid en activiteiten binnen de 
beheergroep.  
De taken van Paul Jacobs als secretaris zullen in het eerste kwartaal worden 
overgenomen door Hans Janssen (zoon van Mien bij Padako) die zal toetreden 
tot het bestuur.  
 
Herm en Paul, bedankt voor jullie taken binnen het bestuur in de afgelopen periode! 
 
Financiën 
Het jaarverslag 2018 is gepubliceerd en staat op de website, we hebben in 
2018 al een mooie financiële start gemaakt die we in 2019 hebben kunnen 
voortzetten. De exploitatie in 2019 laat een gezonde bedrijfsvoering zien 
waardoor we ook in staat zijn om de noodzakelijke investeringen te blijven 
doen.  
Het blijft opletten, door o.a. veranderde fiscale wetgeving, maar door de constructie die we 
van meet af aan hebben gekozen met de inzet van vrijwilligers houden we een positief 
resultaat over dat ten dele terugvloeit naar de vaste gebruikers. 
 
Het is nog niet bij iedereen bekend, maar op basis van de bestede vrijwilligersuren van leden 
van de vaste gebruikers wordt er 2 x per jaar bepaald of en welk bedrag terug kan vloeien naar 
de kas van de vaste gebruikers en tot op heden is dat elke keer gelukt. De vaste gebruikers 
ontvangen naar rato op basis van bestede uren een vergoeding die terugvloeit in de 
verenigingskas. In het gebruikersoverleg wordt daarvoor informatie verstrekt welke 
investeringen we voor ogen hebben, wat de prioriteit is, welk onderhoud te verwachten is en 
hoe de verlies & winstrekening en balans eruit zien. 
 
Gelet op de gezonde bedrijfsvoering zijn we in staat om de tarieven voor de verhuur van 
ruimtes ongemoeid te laten en zullen ook de consumptieprijzen niet verhoogd worden in 
2020! 
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Verhuur van ruimtes 
In 2019 hebben we een goed beeld kunnen vormen welke organisaties ook incidenteel ruimtes 
bij ons huren. We zijn erg content dat inmiddels al 19 nieuwe organisaties 1 of 2 keer ruimtes 
hebben afgehuurd voor een bijeenkomst of vergadering. Zoals u weet maken we daarbij 
onderscheid in organisaties met of zonder winstoogmerk en daardoor is het zeer aantrekkelijk 
om dit bij ons te organiseren. 
 
Nieuwe vaste gebruikers 
Zoals aangegeven zijn er veel nieuwe organisaties die 1 of 2 keer bij ons een activiteit hebben 
georganiseerd, maar we zijn natuurlijk ook erg content met het feit dat er een 
lichte groei is in het aantal vaste gebruikers. De Zorgroep, Natuurlijk 
verbonden, Pareja sportclub, de Plattelandscoöperatie, Stichting bevordering 
welzijn in Panningen, Varkensgilde Peel & Maas hebben een frequent 
karakter gekregen in onze verhuur. De Yogabox en Kusters training zijn niet meer actief bij 
ons. 
 
Planning van ruimtes 
De planning van de reserveringen gebeurt tot op heden handmatig in MS Excel maar het was 
al langer een wens om een fatsoenlijk en gemakkelijk digitaal reserveringssysteem  te gaan 
gebruiken. 
Het nieuwe reserveringssysteem moet het papieren tijdperk in het gemeenschapshuis doen 
vergeten zodat we over kunnen stappen op het digitale tijdperk. 
De papieren bezettingslijst in de keuken komt te vervallen, er wordt een computerscherm 
achter de bar geplaatst waarop de vrijwilliger directe informatie kan lezen van de gasten en 
hun wensen. 
Met deze verandering hopen we ook meer duidelijkheid te kunnen geven over de 
werkzaamheden van de vrijwilliger. 
Tevens moet voor de beheergroep de nieuwe software de gehele planning van de verhuur een 
flink stuk vereenvoudigen.  
 
Onderhoud 
De ‘oude huishoudschool’ heeft continue onderhoud nodig waarvoor er een professioneel 
onderhoudsplan wordt opgesteld, een MeerJarenOnderhoudsBegroting 
(MJOP). 
Daarbij worden we bijgestaan door externe deskundigen en de gemeente Peel 
en Maas financiert mee in de totstandkoming van het plan, de daadwerkelijke 
onderhoudskosten zijn uiteraard voor onszelf. 
Wellicht heeft u ook al gezien dat er bewegwijzering is gekomen naar de diverse ruimtes die 
aanwezig zijn in het pand, ook dat helpt om het thuisgevoel in Panningen te verstevigen. 
 
BHV 
In het eerste kwartaal gaat de BHV-groep de eerste tabeltop ontruimingsoefening draaien, de 
datum moeten we nog definitief bepalen. 
Recentelijk zijn de AED plaats en de verzamelplaats ingericht. 
Verder zal in de kerstvakantie de laatste hand gelegd worden aan het 
ontruimingsplan. 
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VOG 
De Verklaring Omtrent Gedrag beoogt om meer zekerheid te verschaffen en daarmee risico’s 
te reduceren daar waar vrijwilligers in contact komen met bijvoorbeeld kwetsbare 
bevolkingsgroepen of dat je financiën mag voeren, bestuurstaken mag verrichten. Dat heeft te 

maken met je dossier dat bij de Rijksoverheid voorhanden kan zijn. De 
controle hierop door talrijke stichtingen en andere vrijwilligersorganisaties is 
de afgelopen jaren sterk verbeterd maar het is natuurlijk geen garantie dat er 

niks gebeurt. Het bestuur heeft voorbereidingen getroffen om ook een VOG te introduceren 
voor alle vrijwilligers die actief zijn namens het Gemeenschapshuis in Kepèl maar 
concludeert dat we op dit moment voor onze vrijwilligers geen VOG nodig hebben. De vaste 
gebruikers en organisaties (vaak met een zorgkarakter) die actief zijn bij ons, hebben dit voor 
de vrijwilligers of personeel die onder hun verantwoordelijkheid vallen en bepalen zelf of een 
VOG noodzakelijk is. 
 
Sponsorbos 
Tijdens de opening in oktober 2018 presenteerden 2 jonge gasten zich; 
Guus en Flip Fleuren die met Twinart al de nodige opdrachten realiseren. 
We vermeldden het al eerder in de nieuwsbrief, maar het sponsorbos is nu 
echt een feit! Twinart heeft in de afgelopen periode tussen het huiswerk en proefwerkweken 
door hard gewerkt aan dit ‘gekke vogelbos’ met daarop onze belangrijkste sponsors, waarvan 
velen vanaf de start een belangrijke (eenmalige) bijdrage hebben geleverd.  
 

 
We zijn ook verheugd jullie te kunnen vermelden dat de Summa adviesgroep, waarvan de 
vogel al eerder geplaatst is in de binnentuin, haar partnership heeft verlengd met 1 jaar. 
 
Info en vragen 
Kijk voor actuele informatie en andere ontwikkelingen ook op; 
www.gemeenschapshuisinkepel.nl en de Facebookpagina van Gemeenschapshuis In Kepèl.  
 
Heb je vragen en/of opmerkingen laat het ons dan weten, samen weten we meer! 
 
Namens het bestuur, 
Paul Jacobs, secretaris 
 
 


