Samen of alleen
Uitnodiging dorpsbelang Ternaard:
donderdag 16 juni 2022 19:30 uur, Tunawerth
In ons prachtige Ternaard hebben we veel verenigingen die zorgen voor vermaak,
verbinding en gezelligheid!! Hier zijn we trots op! In onze ogen is dit essentieel voor ons
dorp en willen we dit graag behouden. In de afgelopen jaren is er een trend waar te nemen
bij de verenigingen in Nederland, dat het aantal vrijwilligers afneemt, zo ook bij onze
“verenigingen” in Ternaard. (Dorpshuis Tunawerth, PKN-gemeente, Het Groene Hart,
voetbalvereniging Ternaard, etc.) Het lukt de verenigingen nog steeds om het hoofd boven
water te houden, maar wij als dorpsbelang vangen steeds meer signalen op dat het water
hen aan de lippen staat en dat er dingen moeten veranderen. Naast het afnemende aantal
vrijwilligers stijgen kosten aan gebouwen (water, gas en elektriciteit).
Als dorpsbelang hebben we in de afgelopen maanden een aantal verenigingen benaderd
om de toekomst van de verenigingen te bespreken. Wat telkens naar voren kwam uit deze
gesprekken is dat de verenigingen verspreid in het dorp zitten. Mogelijke oplossing om
kosten te besparen is om de gebouwen van de verenigingen zoveel mogelijk te bundelen,
uiteraard met behoud van eigen identiteit!!
De ontwikkelingen in voormalig verzorgingshuis De Spiker speelt hierbij een grote rol.
Naast dat in De Spiker woonappartementen worden gerealiseerd, zijn hier ook
gemeenschappelijke ruimtes aanwezig die mogelijk verhuurd kunnen worden. Kortom
mogelijkheden..!?
UW MENING TELT HET IS ONS GEZAMENLIJK DORP
Op donderdag 16 juni 2022 willen we gezamenlijk met u kijken naar deze mogelijkheden.
Ternaard kent vele gebouwen. Dat is heel mooi, maar functioneert het naar behoren in onze
ogen? U bent van harte welkom om mee te denken en te praten over de koers die we
moeten varen.

Immers alles moet ook worden bestuurd en dat is een tweede belangrijk punt. Wij zoeken
ook personeel! Om zaken te bemensen, kan op verschillende manieren! SCHROOM NIET
DENK MEE we hebben jullie nodig! Graag willen wij enkele opties (of combinatie hiervan)
met jullie doornemen en de voor- en nadelen bespreken:
Optie 1: Huidige situatie behouden
Optie 2: Alles verzamelen in De Spiker
Optie 3: Verkoop gebouwen / Nieuwbouw (locatie onbekend)
Optie 4: Combinatie optie 1,2 & 3
Optie 5: Anders, namelijk…………..

Agenda toekomst gebouwen Ternaard
16-06-2022, 19:30 uur:
19:30 uur inloop
19:45 uur introductie door Titus Sijmonsma (doarpswurk)
- Algemene schets over de huidige problematiek van de verenigingen.
(VV Ternaard, Dorpshuis Tunawerth, BenThuis, Groene Hart, PKN, De Spiker)
20:00 uur Meedenken Dorp/Werken in thema’s
- Behandeling opties
21:00 uur Resumé /rondvraag?
- Samenvatting ingekomen punten.
21:30 uur einde vergadering

