Dorpshuis De Nesse
stichting dorpshuis Nes aan de Amstel

Jaarverslag 2019
van de Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel
vastgesteld door het bestuur van de Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel
d.d. 22 mei 2020
Inhoud:
1. Het bestuur
2. Activiteiten
3. Investeringen in 2019
4. Voorbereiding op energietransitie

1. Het bestuur
De Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel is eigenaar van Dorpshuis De Nesse, Pastoor
van Zantenlaan 33, Nes aan de Amstel. 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.
Belangrijke aandachtspunten voor het bestuur betroffen dit jaar: het instellen van een
Koningsdagborrel op 27 april (zie 2), voorbereidingen voor het vieren van het 50-jarige
jubileum van Dorpshuis De Nesse in 2020 (zie 2) en voorbereiding voor de
onvermijdelijke en toekomstige energietransitie (zie 4).
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 was als volgt :
Joop Goertz

voorzitter

Jim van Dijk

secretaris

Agnes Blokker

penningmeester

Andrea Naeff

bestuurslid

Wil Nieuwendijk

bestuurslid

Ada Olsthoorn

bestuurslid
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2. Activiteiten
Dorpshuis De Nesse vormt zonder meer de spil van de sociale activiteiten in Nes aan de
Amstel en directe omgeving. Vrijwel alle lokale verenigingen maken zeer regelmatig
gebruik van het dorpshuis voor hun activiteiten en vergaderingen (zie Tabel 1 voor een
overzicht). 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. Deze
activiteiten worden door het bestuur ondersteund door het bieden van een lagere,
zogenaamde sociale huur, mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van de gemeente
Amstelveen.
Nieuwe activiteiten zijn dit jaar “Yoga voor kinderen” en “Judo voor kinderen” op
dinsdagmiddagen in samenwerking met de naschoolse opvang bij basisschool De
Zwaluw. Helaas heeft de handwerkclub, bestaande uit vrouwen van hoge leeftijd, na 39
jaar, deze zomer de haakpen erbij neer moeten leggen: het aantal leden was geslonken
tot 4.
Het dorpshuis is ook de plaats waar jubilea van dorpsbewoners worden gevierd en waar
condoleancebijeenkomsten 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. Voor de hiervoor genoemde activiteiten wordt
een kostendekkende huur in rekening gebracht.
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 verantwoordelijkheid op zich voor de gang van zaken tijdens
feesten en condoleancebijeenkomsten en voor het kleine 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.
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Sinds 2014 wordt door een vaste enthousiaste groep vrijwilligers de maandelijkse
dorpsmaaltijd “Soep & Sandwich & Zo” georganiseerd tegen een zeer schappelijke prijs.
Tot genoegen van het bestuur worden deze maaltijden, en de gezelligheid daar omheen,
zeer gewaardeerd door de Nesser bevolking. Regelmatig werd de maximale capaciteit
van 70 personen bereikt. Wel en wee worden uitgewisseld en gedeeld. Zoals al eerder
gesteld, is het een zeer geslaagd project dat de saamhorigheid en het sociale contact in
het dorp zeer ten goede komt. Datzelfde geldt ook voor de Nieuwjaarsborrel, die het
bestuur jaarlijks in het dorpshuis aanbiedt aan de Nessers.
Dit jaar werd voor het eerst in het dorp geen Koningsdag gevierd. Om toch enigszins
daarin te kunnen voorzien, werd het dorpshuis op 27 april, tussen 16 en 18 uur,
opengesteld voor een Koningsdagborrel. Vele dorpsgenoten gaven aan dit initiatief van
het bestuur gehoor. Tijdens het genot van o.a. de traditionele Oranjebitter, werd met
elkaar besproken waar ze de dag elders hadden doorgebracht nu Koningsdag in ons
dorp niet meer gevierd werd.
Tijdens het Nesser Dorpsfeest, rondom het 3e weekend van juni, werd door het bestuur
en medewerkers een keuze uit warme internationale maaltijden geserveerd, voorbereid
door een chef-kok. Deze vielen zeer in de smaak: alle 70 maaltijden werden volledig
uitverkocht.,
Bestuur en medewerkers besteedden veel tijd aan het ontwikkelen en voorbereiden van
plannen voor het vieren van het 50-jarig bestaan van Dorpshuis rondom 18 april in
2020.
Samenwerking werd daarbij gezocht - en gevonden - met belangrijke gebruikers van het
dorpshuis: basisschool De Zwaluw en het Senioren Orkest Amstelland. Ook de Vrienden
van de Urbanuskerk konden hierbij betrokken worden.

secretariaat: Amsteldijk Zuid 132, 1189 VK Nes aan de Amstel; e-mail: denesse3@ziggo.nl; tel.: 06-18667045
bezoekadres dorpshuis De Nesse: Pastoor van Zantenlaan 33, 1189WD Nes aan de Amstel;
tel: 0297- 582438
website: www.dorpshuisdenesse.nl
bank: NL45 RABO 0302327002 t.n.v. Stichting dorpshuis Nes aan de Amstel;
KvK Amsterdam: 41201201

Dorpshuis De Nesse
stichting dorpshuis Nes aan de Amstel

Tabel 1: Activiteiten in Dorpshuis De Nesse
Tabel 1: Activiteiten in Dorpshuis De Nesse
MAANDAG
ochtend Schoonmaken

DINSDAG

Computerclub

enkele weken
achtereen

vergaderzaal

avond

EHBO-vereniging
‘St. Veronica’

enkele weken
achtereen

vergaderzaal

‘Nesser Dames
Vereniging’

maandelijks

grote zaal

TaiJi van Geel

wekelijks

grote zaal

wekelijks

grote zaal

wekelijks

grote zaal

wekelijks

grote zaal

wekelijks

barzaal

ochtend Gymnastieklessen
‘De Zwaluw’
middag Gymnastieklessen
‘De Zwaluw’
Yoga/Judo voor
kinderen
Bridgeclub
‘De Vergulde Zon’

Dorpsraad van Nes aan 2e dinsdag v.d. maand
de Amstel

vergaderzaal

Yoga

wekelijks

grote zaal

Biljartclub
‘De Vergulde Zon’

wekelijks

barzaal

middag

Sportlessen voor 50+

wekelijks

grote zaal

avond

Conditietraining

wekelijks

grote zaal

Vergadering
Dorpshuisbestuur

1e

woensdag v.d.
maand

vergaderzaal

wekelijks

grote zaal

avond

DONDERDAG ochtend Gymnastieklessen
‘De Zwaluw’
middag

‘Senioren Orkest
Amstelland’

wekelijks

grote zaal

avond

Gemengd volleybal
‘De Spar’
‘Soep&Sandwich& Zo’
voor Nessers van 18
jaar en ouder
Yoga

wekelijks

grote zaal

3e vrijdag van de
maand van 17-19:30
uur
wekelijks 19-20 uur

grote zaal

Dames volleybal
‘Voldanes’

14-daags

grote zaal

Heren volleybal
‘VC De Nes’

14-daags

grote zaal

Biljarten

incidenteel

barzaal

TaiJi van Geel

wekelijks

grote zaal

VRIJDAG

middag

VRIJDAG

avond

ZATERDAG

Zaal
alle zalen

middag

avond

WOENSDAG

Frequentie
wekelijks

grote zaal

In de hal van het dorpshuis staat een Boekenruilkast, alleen toegankelijk tijdens
bovenstaande activiteiten met als voorwaarde één erin - één eruit.
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3. Investeringen
M.b.t. de inventaris:
(a) werd de flessenkoeling in het barmeubel vernieuwd; totale kosten € 3.025;
(b) werd de bestaande biertap voor 50-liter biervaten ingeruild voor een kleinschaliger
David Tapsysteem: € 605;
(c) werd t.b.v. de kookgroep, die de Soep&Sandwich&Zo-maaltijden verzorgt, keukenapparatuur aangeschaft t.w.v. € 67.

4. Voorbereiding op de energietransitie
De van overheidswege aangekondigde energietransitie per uiterlijk 2030 zal ook gelden
voor ons dorpshuis. Binnen de reserveringen van ons Meerjaren Onderhoudsplan wordt
daar niet in voorzien. Daarom is dit jaar besloten om vanaf heden daarvoor in een aparte
voorziening gelden te reserveren.
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H.

Verklaring kascontrolecommissie
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