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Jaarverslag 2018
Het Verzamelgebouw Dieren "Het Duynhuis" is gevestigd aan de van de Duyn van

Maasdamstraat 63, 6951 DS Dieren.
KvK nummer 66 16 58 57
Bank: NL86 TRIO 0197 6L01 88
E ma i I a d res v* rxa m* lgebs uwd ie re n # g Jn-ail.cr m

Website -r1'v.rry.$gtir{{s-v3.;g g1q*:HÈ}euW:#"iglg.r3;tq"}::t{!rYlt,llt'*.trH

Samenstelling bestuur op 31 december 2OL8:

Voorzitter Sander van Bodegraven
Penningmeester Ap Lammers
Secretaris Hannie Brouwer-Stronks
Vastgoedbeheer Jan Willem Jansen

Activiteit omschrijving: Het passend en haalbaar huisvesten van (zoveel mogelijk)
rnaatschappelijke organÍsaties die zich bewegen op het terrein van participatie,
armoedebestrijding en de circulaire economie van Dieren en omgeving.

Voorgesch iede nis.

ln het voorjaar van 2015 hebben verschÍllende partijen elkaar ontmoet op door de gemeente
geïnÍtieerd overleg over de cÍrculaire economie. Er werd Ínformatie uitgewisseld en

gesproken over op welke onderwerpen men elkaar kan versterken. Eén van deze zaken was

huisvesting. NÍet alleen praktisch omdat een aantal partijen in tijdelijke onderkomens zíjn

gevestigd, maar ook Ínhoudelijk gericht op ieders doelstelling en doelgroepen. Tijdens de

gesprekken kwam herhaaldelijk het voormalig kinderdagverblijf het Zandkasteel aan de van

de Duyn van Maasdamstraat in Dieren naar voren als mogelijk optie.
Voor realisatie van de plannen werd eind mei 20L6 Stichting Verzamelgebouw Diéren

opgericht.
Februari 2017 neemt het bestuur van de stichting het besluit tot aankoop van

bovengenoemd pand. Eind mei wordt de koopovereenkomst ondertekend. Hypotheek
verstrekkers zijn: De Dullert Stichtíng neemt de aankoop van het pand voor haar rekening en

met een gift voor de aankoopkosten en onderhoud. De Protestantse kerken uit Dieren,

Rheden en Rozendaal verstrekken de stÍchting een lening die over 20 jaar met rente moet
worden afgelost.
In augustus2O!7 wordt begonnen met de werkzaamheden en aanpassingen zodat begin

september Het lnloophuis, Stichting de Boei en de Kleding- en Weggeefbank kunnen
verhuizen naar het Verzamelgebouw. Eind september van dat jaar vestigt zich Síza- de
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Speelstoet in één van de twee nog leegstaande ruÍmtes en in december wordt het

huurcontract met De Doorslag getekend.

De Doorslag is een project van de Gemeente Rheden en start met ingang van januari 20L8.

Met de komstvan de Doorslag zíjn alle ruimtes in het Duynhuis met ingangvan l januari

2018 verhuurd.

Verslagjaar 2018

Hetbestuurvergadertinditkalenderjaarvijf keerteweten op t2januari,23maart,29mei,
5 september en 2l- december.

Het afstemmingsoverleg met de gebruikers vindt twee keer plaats n.l. op 18 april en L0

oktober.
Gevestigd in het Verzamelgebouw "Het Duynhhuis" op 31 december 2018:

Het lnloophuis wrvw. i n Inaph r.r ildisj§:, tl
Stichting de Boei qg"\f§1lsiilltss§S1h"q-*1$tgilgt1"$

De Kledingbank .:ii*hti*xstr* §<" n!

S iza/ De Spee lstoet l§\':i \lrl,,!i.i.lLil., I j i: t'l i.:,s :1f s Ë*e lst*tl. n I

De Doorslag Gemeente Rheden

Geconcludeerd kan worden dat de onderlinge verhouding tussen de verschillende gebruikers

goed is en de samenwerking op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier plaats vindt.

Veel aandacht van het bestuur is dit jaar uitgegaan naar mogelijkheden tot
energiebesparing. Offertes zijn aangevraagd voor zonnepanelen en een draadloos

regelsysteem voor radiatoren. Voor de aanleg van het draadloos regelsysteem is in

december een bijdrage toegezegd door de Dullert Stichting. Voor zonnepanelen en/of
verdere energie besparingen, het evt. energieneutraal maken van het gebouw is in overleg

getreden met o.a. de gemeente.
Op 15 november is gestart met het schilderwerk buiten aan de voorkant van het gebouw,

voor het resterende schilderwerk is tevens door de Dullert Stichting een bijdrage toegezegd

Voor het herinrichten van het voorterrein wordt nog naar financiële middelen gezocht.

Activiteiten:
Op maandag 20 februari ontvangt Het Duynhuis (Sander van Bodegraven) het Gelders

Circulaire Estafettestokje van KDV Marron uit Díeren ( Mark Pans) Het estafettestokje is een

initiatÍef van de Provincie Gelderland om te laten zien dat er alveelgebeurd binnen de

provincie op het gebíed van circulaíre economie. Dinsdag 20 februari geeft Sander van

Bodegraven het stokje door aan lnnoforte/ LorentzhuÍs te Velp.



t

Zaterdag 22 september ís het openingsfeest van Stichting Strak ( voorheen Stichting Mensen in de

Bijstand) door wethouder mevr. G. Hofstede.

Op initiatief van de Doorslag wordt op dinsdag 18 december een gezamenlijke Kerstlunch
georganiseerd in het lnloophuis.

Het Duynhuis mocht zich Ín 2018 verheugen in een brede belangstelling van de politiek.

Zo komt ín het kadervan de campagne Gijs van Dijk, 2" kamerlid PvdA met o,m. Sociale Zaken

in zijn portefeuille, op zaterdag2T januarí naar de gemeente Rheden en brengt tevens aan

het Duynhuis.

," Op uÍtnodigingvan het bestuur brengen op zaterdagmorgen 24februari afgevaardigden van

verschillende fracties van de gemeenteraad een kennismakingsbezoek aan het Duynhuis.

Woensdag L1 april komt burgemeester Carol van Eert naar het Duynhuis, waarbij hij zich

uitvoerig laat informeren over de actíviteiten van de verschillende gebruÍkers/ huurders.

De gezamenlijke actíviteit voor het zomerreces van de ( nieuwe) gemeenteraad op vrijdag 6

juli is een bezoek aan 't Duynhuís. Na een rondleiding volgt een gezamenlijke maaltijd
verzorgt door het lnloophuÍs.
Op donderdag 8 november is een gesprek met wethouder Gea Hofstede en ontwikkelmanager
Henk Barkhof. Tevens wordt de AED, een geschenk van de gemeente Rheden aan het

Duynhuis, officíeel "overhandigd". Het gesprek met wethouder Dorus Klomberg op t4
december wordt verplaatst naar 4 januari 20L9.

Wethouder Ronald Haverkamp is voor een bespreking op 19 december aanwezig en reikt dan

tevens aan acht vrijwilligers van het Duynhuis de BHV diploma's uit.

Dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van het Verzamelgebouw DÍeren op

L5 maart 2019
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