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1.

Het bestuur
De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel is eigenaar van het Dorpshuis De

Nesse. De Stichting heeft tot doel de behartiging van de culturele en maatschappelijke
belangen van de bevolking van Nes aan de Amstel, een en ander in de ruimste zin van
het woord. Het bestuur van de Stichting regelt het reilen en zeilen van het Dorpshuis en
komt daarvoor tenminste eens per maand bijeen. Het Dorpshuis wordt geheel gerund
door vrijwilligers en is, op een subsidie van de gemeente Amstelveen na, selfsupporting.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 was als volgt :
Joop Goertz
Jim van Dijk
Agnes Blokker
Wil Nieuwendijk
Ada Olsthoorn

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid
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2.

Activiteiten
Dorpshuis De Nesse vormt zonder meer de spil van Nes aan de Amstel en directe

omgeving. Vrijwel alle lokale verenigingen maken gebruik van het Dorpshuis voor hun
activiteiten en vergaderingen. Het gaat daarbij niet alleen om het spel, maar zeker ook
om het sociale contact na afloop onder het genot van thee, koffie of een drankje aan de
bar. Het Dorpshuis is ook de plaats waar jubilea van dorpsbewoners worden gevierd en
waar condoleance bijeenkomsten worden gehouden. Daarnaast is het voor Basisschool
De Zwaluw een onmisbare locatie. Op enkele dagdelen van de week is de school vaste
gast voor gymnastieklessen. Maar ook wordt door de school graag gebruik gemaakt van
de grote zaal voor voorlichtingsbijeenkomsten voor de ouders en voor de
toneelvoorstellingen van de kinderen.
De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel heeft onvoldoende middelen om een
vaste beheerder aan te kunnen stellen. Echter, een kleine groep enthousiaste
vrijwilligers neemt al jaren de volle verantwoordelijk op zich voor de gang van zaken
tijdens feesten en condoleance bijeenkomsten en voor het onderhoud en de schoonmaak
van het gebouw. Daarnaast is de organisatie van de activiteiten van de clubs en
verenigingen in handen van hun eigen vrijwilligers. Het bestuur prijst zich gelukkig dat
zo velen op vrijwillige basis deze werkzaamheden uitvoeren. Het kan echter niet
ontkend worden, dat een vast aangestelde beheerder(al was het maar in deeltijd), zoals
aanwezig bij soortgelijke instellingen (wijkcentra) en betaald door de gemeente
Amstelveen, volgens het bestuur ook bij ons de norm zou moeten zijn.
Ten opzichte van 2014 hebben zich in de loop van het jaar slechts kleine
wijzigingen voorgedaan. Na een zieltogend bestaan van enkele jaren heeft de schaakclub
eind december moeten besluiten om zichzelf op te heffen. Mogelijk dat in de toekomst de
club nieuw leven zal worden ingeblazen, mede doordat schaakliefhebbers aan kinderen
van basisschool De Zwaluw schaaklessen geven. Helaas heeft de docente van
Buikdansen en Yoga in de loop van 2015 haar cursus moeten beëindigen vanwege een
ernstige ziekte. Dit was een grote schok voor haar cursisten die, sommigen al vele jaren,
trouw haar cursussen op dinsdagavonden volgden. Voor Yoga is door inspanningen van
genoemde cursisten een nieuwe docente gevonden. In oktober is zij, aan het begin van
de vrijdagavonden, gestart met Yogalessen in het Dorpshuis. Andere activiteiten hebben
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geen wijzigingen ondergaan. In de tabel aan het einde van dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van de wekelijkse activiteiten in het Dorpshuis gedurende 2015.
Een nieuwe activiteit, op initiatief van een Nesser leesclub, is dat halverwege het
jaar in het gebouw een boekenkast is geplaatst als ‘minibieb’. De kast is vrij toegankelijk
maar wel gelimiteerd in grootte. Dit om te voorkomen dat het uitmondt in een opslag
van overbodig geworden boeken. De leden van de leesclub hebben de controle hierover
onder het motto: één boek eruit, dan pas weer één erin.
Het Senioren Orkest Amstelland (SOA) voelt zich steeds meer thuis in het
Dorpshuis en heeft nu ook ruimte gevraagd (en gekregen) voor het opslaan van hun
omvangrijke muziekbibliotheek. Ook dit jaar heeft het orkest in het dorp weer twee zeer
gewaardeerde concerten gegeven. Eén buiten, tijdens het dorpsfeest, en één als
nieuwjaarsconcert in de Urbanuskerk. Ook de Nessers vinden dat het orkest erbij hoort.
Al meer dan 100 dorpsbewoners hebben één of meerdere malen deelgenomen
aan de dorpsmaaltijd “Soep & Sandwich & Zo”. Deze wordt elke 3e vrijdag van de maand,
onder auspiciën van het bestuur, georganiseerd door een kleine vrijwillige kookgroep.
Hun smakelijke maaltijden worden tegen kostprijs aangeboden. Dat laatste is echter niet
de hoofdreden voor de grote belangstelling. Nee eerder is de reden, de zorg die aan de
maaltijden en de toetjes wordt besteed en toch vooral het samen zijn met en het
ontmoeten van dorpsgenoten. Het is een zeer geslaagd project dat de saamhorigheid in
het dorp zeer ten goede komt. In verband met de inkoop dient men zich vooraf op te
geven. Voor de aankondiging daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt van het
maandelijkse informatiebulletin (“groene blaadje”) van de Dorpsraad.
De Nieuwjaarsborrel, die het bestuur jaarlijks in het Dorpshuis aanbiedt aan de
Nessers, werd ook dit jaar weer door velen bezocht en benut om elkaar een goed
Nieuwjaar toe te wensen. Eens temeer illustreert dit de centrale plaats die ons
Dorpshuis in het sociale gebeuren van dorp en omgeving inneemt. De aanwezigheid van
een vertegenwoordiging van het College van Burgemeester & Wethouders van
Amstelveen werd door het bestuur zeer op prijs gesteld.
Zoals bekend is het Dorpshuis de vaste vergaderplaats van de Dorpsraad van Nes
aan de Amstel. De openbare vergaderingen vinden eens per maand op dinsdagavond
plaats in de vergaderzaal. De publieke tribune in deze zaal puilt regelmatig uit met
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belangstellenden. In het voorjaar werd een nieuwe Dorpsraad gekozen, die op 1
september, onder grote belangstelling, door de burgemeester in het Dorpshuis werd
geïnstalleerd. Dat gebeurde uiteraard in de grote, multifunctionele, zaal. Deze zaal wordt
voor allerlei doeleinden gebruikt. Naast voor sporten en gymnastiek, ook voor feesten
en partijen, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Amstelveen, condoleance
bijeenkomsten, de activiteiten van basisschool De Zwaluw en als repetitieruimte voor
het Senioren Orkest Amstelland.
Naast het “binnen gebeuren” heeft Dorpshuis De Nesse ook een spilfunctie tijdens
de belangrijke jaarlijks terugkerende buitenactiviteiten in het dorp. Op Koningsdag
vonden de koffie met Oranjebitter en o.a. de “broodjes bal” veel aftrek. Ook de barbecue
van het Dorpshuis tijdens het Dorpsfeest werd volledig uitverkocht. Andere vaste
evenementen waarbij het Dorpshuis een rol speelt zijn de wielercross in januari, de
Polderfietsdag op Hemelvaartsdag, het buitenvolleybaltoernooi en de daaraan
gekoppelde dorpsmaaltijd van volleybalclub VC De Nes in mei of juni en ook De Nesser
wielerronde in juni, waar het Dorpshuis weer het trefpunt was voor de Nesser
supporters.
In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht gegeven van de wekelijkse
activiteiten in het Dorpshuis gedurende 2015.
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Weekrooster activiteiten Dorpshuis De Nesse(*) Frequentie
MAANDAG

ochtend Schoonmaken
middag Computerclub

WOENSDAG

3
3

alle zalen
vergaderzaal

4

vergaderzaal

4

barzaal

enkele weken
achtereen

4

vergaderzaal

Nesser Dames
Vereniging
ochtend Gymnastieklessen
De Zwaluw
middag Gymnastieklessen
De Zwaluw
Bridgeclub De
Vergulde Zon
avond
Dorpsraad Nes aan de
Amstel
Biljartclub "De
Vergulde Zon"
Buikdans/yoga
middag Sportlessen voor 55+

maandelijks

4

grote zaal

wekelijks

3

grote zaal

wekelijks

3

grote zaal

wekelijks

5

barzaal

2e dinsdag
v.d. maand
wekelijks

4

vergaderzaal

4

barzaal

wekelijks(**)
wekelijks

2
2

grote zaal
grote zaal

avond

wekelijks
wekelijks
wekelijks

2
2
3

vergaderzaal
grote zaal
grote zaal

wekelijks

4

grote zaal

wekelijks
wekelijks

4

vergaderzaal
grote zaal

Vergadering
Dorpshuisbestuur
Schaakvereniging
De Kat
EHBO-vereniging

Italiaanse les
Conditietraining
DONDERDAG ochtend Gymnastieklessen
De Zwaluw
middag Senioren Orkest
Amstelland
Handwerkclub
avond
Gemengde
volleybalclub “De Spar”
VRIJDAG
middag Soep&Sandwich&Zo:
maaltijd voor Nessers
van 18 jaar en ouder
avond
Yoga

ZATERDAG

Zaal

wekelijks
enkele weken
achtereen
1e maandag
v.d. maand
2-wekelijks

avond

DINSDAG

Uren

maandelijks

2,5

grote zaal

wekelijks(***)

1,5

grote zaal

Dames volleybalclub
"Voldanes"

14-daags

2,5

grote zaal

Heren volleybalclub
"VC De Nes"
Biljarten

14-daags

3,5

grote zaal

14-daags

2

barzaal

TaiJi van Geel

14-daags

2

grote zaal

* Boekenruilbeurs “minibieb”: toegankelijk tijdens activiteiten.
** Beëindigd na de zomer i.v.m. ziekte van de docente. *** Gestart in het najaar .
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3.

Investeringen
Bij een drietal bedrijven werd offerte aangevraagd voor isolatie van het platte dak

van het Dorpshuis in combinatie met de noodzakelijke vernieuwing van de
dakbedekking. Warmte-isolatie van het dak is een al lang gekoesterde wens van het
bestuur, omdat het - in het voor- en najaar en in de zomermaanden - in de laagbouw erg
warm kan worden als de zon op het platte dak staat. Gebruikers van het Dorpshuis
hebben daarover regelmatig geklaagd. Door de dakisolatie willen we het binnenklimaat
veraangenamen. Daarnaast zal het ook in de winter een voordeel geven, wat betreft de
stookkosten.
Volgens de drie offertes komen de kosten hiervan op zo’n € 40.000. Al enige jaren
heeft het bestuur € 12.000 gereserveerd voor de reparatie en isolatie van het lage
dakdeel. Voor het tekort (€ 28.000) is bij verschillende organisaties subsidie
aangevraagd, waarover in begin 2016 beslist zal worden. Indien deze subsidies worden
toegekend kunnen de werkzaamheden voor de zomer van 2016 afgerond zijn.
Door blikseminslag was onherstelbare schade ontstaan aan de alarminstallatie.
Gekozen werd voor een nieuw systeem met externe telefonische melding van
brand/inbraak naar een aantal nabij wonende vrijwilligers.
Ter verbetering van de regulatie van de verwarming tijdens activiteiten werden
regelbare ruimtethermostaten geïnstalleerd in de barzaal, de vergaderzaal en de grote
zaal.
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