
UW DORPSHUIS!! 

Beste dorpsgenoten, 

Nu het jaar 2017 al flink opschiet willen we weer datgene doen waar we vorig jaar mee zijn 

begonnen: u te informeren over het reilen en zeilen van ons dorpshuis. 

De resultaten van 2017 tot nu toe zijn wat minder dan vorig jaar, te verklaren uit wat minder 

evenementen, maar ook  voor een flink deel te verklaren uit het diverse onderhoud  en de 

verbeteringen die we hebben gerealiseerd. Te noemen zijn, naast allerlei kleinere zaken, nieuwe 

HR++ ramen in de kleine zaal, reparatie dak boven de berging, kleedkamers voorzien van sensor LED 

verlichting en een nieuw plafond,  en de aanleg van een terras aan de achterzijde. Het idee van 

muurisolatie aan de zijkant hebben we laten vallen omdat de spouwruimte te klein is. 

En niet te vergeten het verlagen van de zaalhuur voor verenigingen en de volledige aflossing van de 

lening voor de zonnepanelen.  

We verwachten een eigen vermogen eind dit jaar (ruwe inschatting) zo’n € 19.000,- , zelfs iets meer 

dan vorig jaar.  

Het spreekt vanzelf dat we altijd een stuk eigen vermogen achter de hand moeten houden voor 

onverwachte en te voorspellen (grotere) uitgaven. De nieuwe vloer in de grote zaal, die veel duurder 

uit zal komen dan we vorig jaar dachten, is vooralsnog in 2019 gepland, mede in verband met 

subsidiemogelijkheden door de gemeente. We gaan dat traject ook bezien in samenhang met een 

aantal mogelijke kleinere verbouwingen, die moeten leiden tot een nog grotere aantrekkingskracht 

van ons Dorpshuis. En we zijn en gaan de komende tijd  druk bezig met het uitdenken van nieuwe 

producten en diensten en het verbeteren van onze promotie ook buiten Haule.  

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn en wensen u alvast een gezond en 

voorspoedig 2018 en veel plezier met uw dorpshuis. 

U kunt uiteraard altijd één van de bestuursleden aanspreken als u nog vragen over bovenstaande 

heeft en suggesties voor verbeteringen en extra evenementen voor het dorpshuis  zijn zeer welkom. 

Het bestuur  

       


