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Nieuwsbrief Dorpscentrum Spaarndam (februari 2021) 

 

 

 

 
 
2020 was een roerig jaar vanwege de Covid-19 pandemie en het als gevolg daarvan (deels) moeten 
sluiten van het Dorpscentrum. Daardoor waren er weinig activiteiten en konden de gebruikers 
nauwelijks gebruik maken van onze faciliteiten. En het ziet er naar uit dat ook dit jaar, en zeker het 
eerste halfjaar, de door de regering afgekondigde maatregelen voorlopig nog wel gehandhaafd zullen 
blijven.  
 
Wel wil het bestuur u op de hoogte brengen van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar 
en de plannen voor het komende jaar, door middel van deze nieuwsbrief.  
 

Toekomst Dorpscentrum; samenwerking andere partners; bestuur 
 
Het bestuur is enige jaren geleden in gesprek geweest met Stichting Maatvast, de exploitant en 
beheerder van de meeste dorpshuizen in de gemeente Haarlemmermeer, over een vorm van 
samenwerking. Helaas is dit anderhalf jaar geleden, vanwege verschillende inzichten en de huidige 
eigendomssituatie van het Dorpscentrum, van de zijde van Maatvast stopgezet. 
 
In december 2020 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met Stichting DOCK en een 
vertegenwoordiger vanuit de gemeente Haarlem om te bezien wat DOCK voor het Dorpscentrum en 
het dorp Spaarndam kan betekenen, in het kader van beheer en exploitatie. De gesprekken bevonden 
zich nog in een verkennende fase. Echter zeer recente berichten wijzen erop dat ook deze stichting de 
complexiteit van het Dorpscentrum als een belemmering ziet voor samenwerking. 
 
Het bestuur dat in 2020 nog bestond uit 7 leden, is dit jaar ook aan wisselingen onderhevig. Volgens 
de statuten van de Stichting is de zittingstermijn van de (minimaal 5) bestuursleden 4 jaar, met een 
eventuele tweede termijn van 4 jaar, en in uitzonderlijke gevallen een derde termijn van vier jaar. Twee 
bestuursleden zijn inmiddels afgetreden en nog eens 4 (dagelijks) bestuursleden hebben aangekondigd 
medio 2021 te zullen aftreden, wegens aflopen van de zittingstermijnen, of om andere redenen. 
De continuïteit van het bestuur zal ernstig in gevaar komen als er geen nieuwe bestuursleden voor in 
de plaats komen. Gelukkig heeft het bestuur zeer recent twee aspirant-bestuursleden mogen 
verwelkomen, met een mogelijke uitbreiding van nog eens twee aspirant-bestuursleden. Hopelijk 
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zullen deze mensen zitting nemen in het bestuur. Weet u, of bent u zelf, iemand die interesse heeft in 
het bestuur? Er zijn altijd plaatsen vrij!! 
 
In de komende weken zal het bestuur een brainstormbijeenkomst organiseren (als de Covid-19 
maatregelen van de overheid dit toelaten), met een aantal “stakeholders”, personen die ons dorp 
Spaarndam goed kennen en voor het Dorpscentrum een belangrijke gesprekspartner is of kan zijn. Wij 
hopen in die bijeenkomst, en ook daarna, te komen tot een goed plan om het Dorpscentrum 
toekomstbestendig te maken en de activiteiten uit te breiden en onder de aandacht te brengen. 
 

Activiteiten  

 
Enkele jaren geleden was er een Activiteitencommissie actief om (meer) activiteiten in het 
Dorpscentrum te organiseren. Helaas is deze commissie ter ziele gegaan, wegens te weinig 
belangstelling. Het zou mooi zijn als er weer een groep mensen een commissie zouden willen vormen 
om, samen met het beheer, activiteiten te organiseren. Waar is behoefte aan, wat zijn de doelgroepen 
in het dorp? We zouden wel antwoord op deze vragen willen hebben. In 2014 werd een enquête 
gehouden, maar de uitkomsten van toen zijn nu duidelijk verouderd. Een marktonderzoek onder de 
bewoners in Spaarndam (en omstreken) zou een goed middel zijn om hierachter te komen. We denken 
aan iemand (een student?) in de marketing & communicatiebranche, die dit als afstudeeropdracht of 
als vrijwilliger zou willen gaan doen. Ook het uitwerken van het onderzoek en het opstarten van 
activiteiten zou een leuke opdracht zijn. Wie wil? We houden ons aanbevolen. 
 

Renovatie en verduurzaming Dorpscentrum 
 
Er ligt tussen het toekennen van de subsidie aan het dorp Spaarndam en de toekenning van de subsidie 
aan het Dorpscentrum bijna 3 jaar. In deze periode is een heleboel overleg gepleegd met de Stichting 
Leefomgeving Schiphol en de gemeente Haarlemmermeer. De verdeling van de bijdrage van SLS, de 
cofinanciering door de gemeente en het doel van het uit te geven geld waren onderwerp van discussie.  
De verbouwkosten kunnen nu gefinancierd worden, dankzij de bijdragen van gemeente Haarlem, 
gemeente Haarlemmermeer, en SLS. Ook levert het Dorpscentrum zelf een bescheiden bijdrage. Per 
saldo zijn we blij met het feit dat we nu toch eindelijk de renovatie en verduurzaming hebben kunnen 
aanbesteden. Met name het afgelopen halfjaar is het traject in een stroomversnelling gekomen, met 
steun van architect Maria Hoogland, die de wensen van het bestuur heeft vertaald naar een 
schitterend ontwerp. Tijdens een informatieavond op 12 oktober 2020 zijn de plannen gepresenteerd 
aan de gebruikers. De belangrijkste zaken die we gaan aanpakken zijn: de entree aan de voor- en de 
zijkant, het maken van een extra ruimte op de plaats van de toiletten van de sportzaal, aanpassingen 
in de ontmoetingsruimte en vergaderzaal, en aanpassingen aan installaties. We hechten veel belang 
aan een goede klimaatbeheersing van de vergaderzaal. We hopen op zeer korte termijn met de 
verbouw te kunnen starten, want voor het einde van het jaar moet het gereed zijn. 
 

Onderhoud en beheer  

 
Met de hiervoor genoemde aanstaande aanpassingen aan gebouw en installaties in het achterhoofd, 
is er sober maar doelmatig onderhoud gepleegd. Onze medewerkers en een aantal zeer enthousiaste 
vrijwilligers hebben in het afgelopen jaar de handen meer dan uit de mouwen gestoken.  
Een korte opsomming van wat is aangepakt: 
Gootbekleding achterzijde, schilderen kozijnen waar nodig, metalen gevelbekleding van de hal 
toonbaar maken, graffiti verwijderen, heel veel schilderwerk in en aan de gymzaal, vele deuren 
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uitkomend op de ontmoetingsruimte, grote schoonmaak, en … nog veel meer. Het resultaat mag er 
zijn. Hele delen van ons Dorpscentrum staan er weer fris bij. Hulde voor deze noeste werkers. 
Zeker mag niet onvermeld blijven dat een van de vrijwilligers bijna dagelijks de stokoude cv-ketel 
moest resetten. Maar er gloort hoop, nog even doorbijten en hopen op een mild verloop van de winter. 
We kijken net als u uit naar “de grote verbouwing”.  
 

Financiën  

 
De maatregelen ten gevolge van het Covid-19 virus zijn ook niet ongemerkt aan het Dorpscentrum 
voorbij gegaan. De baromzet was hierdoor een fractie van wat het behoort te zijn en de opbrengsten 
uit verhuur liepen fors terug. In de eerste helft van het jaar hebben de verenigingen hun betrokkenheid 
bij het Dorpscentrum laten blijken door geen teruggave van betaalde huur te vragen. Dankzij de 
financiële overheidssteun hebben we ons hoofd boven water kunnen houden. Ook de liquiditeit is 
hierdoor in positieve zin gestegen. Waar mogelijk is in de kosten gesneden. Maar er is ook een verlies 
op de voorraad afgeschreven. De vooruitzichten voor 2021 zouden goed kunnen zijn, maar of en in 
hoeverre we te maken krijgen met een voortzetting van maatregelen ten gevolge van het virus blijven 
ongewis. De huurprijzen zullen met ingang van het nieuwe seizoen met 1,3% stijgen. 
 

Tot slot  

 
Als voorzitter hoop ik dat in de loop van dit jaar de vele activiteiten in en rondom het Dorpscentrum 
weer terug naar normaal kunnen, en dat we u snel weer persoonlijk mogen begroeten. Zonder 
gebruikers en vrijwilligers is het niet mogelijk om een dorpscentrum zoals wij dat in Spaardam hebben 
te behouden. 
  
Blijf gezond! 
  
Namens het bestuur Stichting Dorpscentrum Spaarndam, 
  
Martie Vink, voorzitter 
 
Aagje Compier, secretaris 
(e-mail aagje@dcspaarndam.nl) 

 
 


