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Abstract
In het kader van het DOP wil Vereniging Peelbelang Landhorst het
gemeenschapshuis De Stek en Gymzaal van Landhorst toekomstbestendig
maken. Hierbij wordt ingezet op het creëren van een sfeervolle
Loungeruimte en het maken van een permanente toegang naar de
Gymzaal zodat deze bij het gemeenschapshuis betrokken wordt.

2 juli 2020
Werkgroep MFA De Stek
mfa-de-stek@peelbelang.nl

Werkgroep MFA De Stek
De door Vereniging Peelbelang Landhorst aangestelde werkgroep bestaat uit de
volgende personen:
Dhr. Karel van der Velden, onafhankelijk voorzitter van de werkgroep
Dhr. Willie Geurts, voorzitter Stichtingsbestuur gemeenschapshuis De Stek
Dhr. Wim Lucas, bestuurslid Vereniging Peelbelang Landhorst
Dhr. Peter Thijssen, aspirant bestuurslid Vereniging Peelbelang Landhorst

Pagina 1 van 27

Inhoud
Werkgroep MFA De Stek ......................................................................................................................... 1
Voorwoord .............................................................................................................................................. 4
Aanleiding ............................................................................................................................................ 4
Werkgroep MFA De Stek ..................................................................................................................... 5
Leeswijzer ........................................................................................................................................ 5
Onderzoek draagvlak ............................................................................................................................... 6
Voorkeursligging van een MFA in Landhorst....................................................................................... 6
Voorkeurslocatie van een MFA in Landhorst ...................................................................................... 7
De Stek..................................................................................................................................................... 7
Huidige situatie.................................................................................................................................... 8
Gebruikers van De Stek ....................................................................................................................... 8
De Gymzaal .............................................................................................................................................. 9
De huidige situatie............................................................................................................................... 9
MFA De Stek ............................................................................................................................................ 9
Gewenste situatie.............................................................................................................................. 10
Gebruik .............................................................................................................................................. 10
Gebouw ............................................................................................................................................. 10
Ontsluiting ..................................................................................................................................... 13
Gymzaal ......................................................................................................................................... 13
Loungeruimte ................................................................................................................................ 13
Keuken ........................................................................................................................................... 14
Investering ............................................................................................................................................. 14
Exploitatie .............................................................................................................................................. 15
Omzet ................................................................................................................................................ 18
Kosten ................................................................................................................................................ 18
Plan van aanpak..................................................................................................................................... 19
Tijdspad ............................................................................................................................................. 19
Architecten ........................................................................................................................................ 19
Begroting ........................................................................................................................................... 19
Pagina 2 van 27

Realisatie ........................................................................................................................................... 19
Bijlage 1: plattegrond huidige situatie .................................................................................................. 20
Bijlage 2: plattegrond gewenste situatie............................................................................................... 21
Bijlage 3: plattegrond eigendom gymzaal ............................................................................................. 22
Bijlage 4: uitslag enquête ...................................................................................................................... 23

Pagina 3 van 27

Voorwoord
Landhorst kent een geschiedenis van actieve en betrokken inwoners die, handelend vanuit een
pioniersgeest, in 75 jaar tijd een krachtige en levendige woongemeenschap opgebouwd hebben. Na
jaren van groei heeft ook Landhorst de laatste twee decennia moeten vaststellen dat de krimp en
vergrijzing ook gevolgen hebben voor deze leefbare kern. Door hier afgelopen decennia proactief in
te handelen zijn diverse activiteiten, onder andere door fuseren, behouden gebleven. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de fusie van korfbalvereniging Ajola met De Wilma’s uit Wilbertoord.
De sluiting van H. Paulus kerk en basisschool De Vlieger zijn ontwikkelingen geweest die opnieuw de
veerkracht van Landhorst getest hebben. Ook nu heeft de gemeenschap zich op de toekomst gericht
en heeft met de start van het schrijven van de Dorpsvisie Landhorst, die door de Gemeenteraad op
17 juni 2013 vastgesteld is als beleidskader voor de periode tot circa 2030, een antwoord weten te
vinden over het behouden van zoveel mogelijk activiteiten die de leefbaarheid van Landhorst zo
kenmerken.
Uit de Dorpsvisie bleek destijds al dat het clusteren van de openbare voorzieningen in één gebouw
noodzakelijk is om deze leefbaarheid te bestendigen en behouden. Afgelopen jaren heeft dorpsraad
Vereniging Peelbelang Landhorst een werkgroep opgericht die een onderzoek uitgevoerd heeft op
welke manier de clustering van voorzieningen ingevuld kan worden. Middels vele gesprekken met de
inwoners, het afnemen van een enquête en het openbaar bespreken van de conclusies uit deze
enquête met de inwoners van Landhorst over de mogelijke oplossingen is een breed draagvlak
ontstaan om het gemeenschapshuis De Stek opnieuw in te richten en te verbinden aan de Gymzaal.
Zodoende ontstaat er een multifunctioneel gebouw dat de sociale cohesie van alle inwoners van
Landhorst ondersteunt en versterkt. En daarmee blijft Landhorst een robuuste, toekomstbestendige,
leefbare en actieve leefgemeenschap waar het prettig wonen is.

Aanleiding
De aangekondigde fusie van gemeente Sint Anthonis met een aantal andere gemeente tot de nieuwe
gemeente Land van Cuijk is voor de huidige coalitie van de politieke partijen Sint Anthonis Nu en VVD
aanleiding geweest om de huidige 7 kernen van gemeente Sint Anthonis toekomstbestendig te
maken. In het coalitieprogramma “Naar krachtigere kernen in een schoner buitengebied (20182022)” opgesteld door de politieke partijen Sint Anthonis Nu en VVD worden een aantal kernthema’s
benoemd waarin uitgewerkt staat hoe dit te bereiken. De kernthema’s Kernen in hun kracht,
Basisvoorzieningen en Krimp en Vergrijzing vormen de basis voor het project ‘Toekomstbestendig
maken van het gemeenschapshuis De Stek te Landhorst’.
Dit project valt in de uitvoeringsagenda onder de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP). De Raad heeft
voor de uitvoering middelen ter beschikking gesteld voor (co-)financiering van diverse projecten. Om
aanspraak te kunnen maken op deze middelen kunnen de kernen uit de gemeente Sint Anthonis
projectvoorstellen doen. Deze project voorstellen dienen te voldoen aan een aantal criteria.
De criteria op een rijtje:
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Een project (activiteit, voorziening) komt alleen in aanmerking voor een financiering vanuit het
DOP/DIP:
1- als (met een businesscase of heldere motivatie) aangetoond kan worden dat het na de
investering vanuit het DOP/DIP ook echt (grotendeels) zelfvoorzienend en in de toekomst
met een sluitende exploitatie in stand kan worden gehouden.
2- als het dorp daar ook substantieel zelf mee aan de slag gaat; het is nadrukkelijk niet: wij
vragen en de gemeente draait.
3- als het project ook direct bijdraagt aan het versterken van sociale structuren in de
betreffende kern.
4- als de hoogte van het gevraagde bedrag reëel is en zich verhoudt tot de hoogte van het
totaal beschikbare budget.
Voor de wat grotere en duurdere projecten geldt dat de gemeente ook kritisch kijkt naar de volgende
aspecten:
5- het heeft een pré als de voorziening of de activiteit ook echt gebruikt wordt door en
belangrijk is voor inwoners uit de andere kernen en / of aanpalende gemeenten.
6- het heeft een pré als er voor dit project draagvlak is bij de leden van de stuurgroep (ook als
vertegenwoordiger van de groepen van 20) omdat deze ook beseffen dat het invulling geeft
aan de behoeften van inwoners in de verschillende kernen.

Werkgroep MFA De Stek
In deze aanvraag motiveert de door Vereniging Peelbelang Landhorst (VPL) aangestelde werkgroep
MFA De Stek, rekening houdend met genoemde criteria, het project ‘Toekomstbestendig maken van
het gemeenschapshuis De Stek te Landhorst’. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Karel
van der Velden (vz werkgroep), Willie Geurts (vz stichtingsbestuur De Stek), Wim Lucas (bestuurslid
VPL) en Peter Thijssen (bouwkundige en aankomend bestuurslid VPL). Deze werkgroep heeft van het
bestuur van VPL het mandaat gekregen dit project verder uit te werken.

Leeswijzer
In de project aanvraag worden de huidige voorzieningen beschreven en wordt per voorziening de
huidige situatie beschreven. In hoofdstuk “MFA De Stek” wordt de gewenste situatie beschreven
waarbij de nieuwe situatie per voorziening uiteengezet wordt. Daarna wordt de exploitatie van MFA
De Stek behandeld. Tot slot wordt in de Projectaanvraag MFA De Stek beschreven hoe we tot de
gewenste situatie willen komen en wanneer dit gereed zal zijn.
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Onderzoek draagvlak
Medio juli 2018 heeft Vereniging Peelbelang Landhorst een enquête gehouden onder de inwoners
van Landhorst. Er zijn 223 enquêtes verspreid en er zijn 67 ingevulde enquêtes retour gekomen
(respons 30%).

Voorkeursligging van een MFA in Landhorst
Op de stelling De MFA moet een plek krijgen in het traditionele dorpshart van Landhorst vond 83%
van de respondenten dit ‘Zeer belangrijk’ tot en met ‘Enigszins belangrijk’ (Illustratie 1.)

Illustratie 1. De MFA moet een plek krijgen in het traditionele dorpshart van Landhorst

Een mogelijke alternatieve locatie nabij De Staatsbossen (als aanvulling op de te ontwikkelen Groene
Poort) werd door 64% van de respondenten als ‘Onbelangrijk’ gezien (Illustratie 2.).
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Illustratie 2. De MFA moet een plek krijgen nabij De Staatsbossen

Voorkeurslocatie van een MFA in Landhorst
Uit de resultaten (zie bijlage) bleek een duidelijke voorkeur voor het ontwikkelen van De Stek tot een
MFA (53%) ten opzichte van het café (30%) of kerk (31%). Bij de analyse is hierbij gekeken naar de
waardering ‘Helemaal eens’ + ‘Eens’. Daarbij werd ook aangegeven dat de resultaten ‘Oneens’ +
‘Helemaal oneens’ nog duidelijker lieten zien dat het café (49%) en de kerk (43%) niet de voorkeur
kregen als een plek voor het ontwikkelen van een MFA. Hierbij ‘scoorde’ De Stek het laagst met 31%.
Zie tabel 1.

Helemaal eens

Eens Neutraal

Oneens

Helemaal
oneens

Totaal

Café

16

4

14

16

17

67

Kerk

14

7

17

13

16

67

De Stek

27

9

10

9

12

67

Tabel 1: uitslag vraag: Wat is de voorkeur voor een bestaand gebouw voor een toekomstig MFA?

De Stek
De Stek is gebouwd in 1978 door zelfwerkzaamheid en belangeloze inzet van inwoners en bedrijven
uit Landhorst. In 1979 is de gymzaal aan De Stek gebouwd. De Gymzaal werd gebruikt door
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basisschool De Vlieger. Daarnaast werd deze ook verhuurd aan sportverenigingen of individuele
sporters die gezamenlijk in de Gymzaal hun sport beoefenden. Sinds de sluiting van basisschool De
Vlieger is het gebruik van de Gymzaal vrijwel nihil.
Na de nieuwbouw in 1978 hebben er aan en in De Stek nog een aantal uitbreidingen en
opknapprojecten plaatsgevonden.

Huidige situatie
De Stek is multifunctioneel door de diverse ruimtes (Bijlage 1). Op dit moment heeft De Stek 6
ruimtes die verhuurd worden. De Grote Zaal, die middels een schuifwand in twee ruimtes is in te
delen, grenst door middel van een uitgiftepunt aan een eenvoudige keuken met opslag en een toilet.
Grenzend aan de Grote Zaal en keuken ligt het ‘Biljartzaaltje’. Deze ruimte is tevens de toegang naar
het podium in de Grote Zaal. Het ‘Rabozaaltje’ grenst aan de Gymzaal. Voor de jeugdvereniging “De
Karekieten” staan twee ruimtes ter beschikking die met het wegnemen van de scheidingswand uit te
breiden is tot een grote ruimte. Achter het podium is een ruimte gerealiseerd waar materialen van
de diverse gebruikers van De Stek opgeslagen worden. Naast de toiletten zijn er twee opslagruimtes
waarvan er één gebruikt wordt door Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst. De andere opslagruimte
wordt gebruikt door andere gebruikers van De Stek.
Een veelgehoorde opmerking van de gebruikers van De Stek is het feit dat de ‘Grote Zaal’ erg
ongezellig ingericht is en daarmee niet uitnodigend werkt om na afloop van activiteiten nog samen
gezellig na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. Daarbij is de inrichting van de
keuken niet afgestemd op grotere groepen aanwezigen. Hierdoor ziet men vaak dat na afloop van
activiteiten mensen direct naar huis gaan in plaats van gezellig nakaarten onder het genot van een
hapje en een drankje.
Door de inrichting en uitvoering van het podium in de Grote Zaal komt, met name bij muzikale
voorstellingen, het geluid onvoldoende tot zijn recht voor de toehoorders in deze ruimte. Hoewel
een aantal jaren geleden geïnvesteerd is in een semiprofessionele geluidsinstallatie blijft dit een
grote tekortkoming.

Gebruikers van De Stek
Stichtingsbestuur De Stek kent de volgende reguliere en incidentele gebruikers:
-

Toneelvereniging Spelenderwijs
Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst
Jeugdvereniging “De Raggebende”
Popkoor ZIP
Sinterklaas comité

- Jeugdvereniging “De Karekieten”
- CV De Peelleuters
- VPL
- KBO afd. Landhorst

Het huidige gebruik qua uren en huurinkomsten staan in Tabel 2.
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Tabel 2. Gebruikers De Stek (medio 2020)

De Gymzaal
De Gymzaal is gebouwd in 1979. De gymzaal werd gebruikt door basisschool De Vlieger. Daarnaast
werd deze ook verhuurd aan sportverenigingen of individuele sporters, ook afkomstig van buiten
Landhorst, die gezamenlijk in de gymzaal hun sport beoefenden. Sinds de sluiting van basisschool De
Vlieger is het gebruik van de Gymzaal vrijwel nihil.

De huidige situatie
De Gymzaal is qua afmetingen niet geschikt voor de meeste binnen balsporten (bijlage 1 plattegrond
huidige situatie). De toilet- en douchevoorzieningen zijn simpel maar doeltreffend ingericht. De
Gymzaal is bereikbaar via de hoofdingang naast de beheerdersruimte. Ook is er een ingang mogelijk
via de nooduitgang. Deze toegangsmogelijkheid wordt vooral gebruikt om bijvoorbeeld zitbanken
naar de “Grote Zaal’ van De Stek te verplaatsen.
De Gymzaal wordt verwarmd door een CV-installatie die tevens voorziet in de behoefte van warm
water voor de douches.
De Gymzaal is boekhoudkundig volledig afgeschreven. Het huidige gebruik van de Gymzaal is erg laag
en de totale kosten voor de gemeente bedragen medio 2019 €20.435,60. Het exploitatietekort was
medio 2019 ongeveer €20.000 (ten laste van gemeente Sint Anthonis).

MFA De Stek
Diverse bijeenkomsten met de gebruikers van De Stek en een enquête (zie bijlage 4) onder de
inwoners van Landhorst hebben getoond dat er een breed draagvlak is om te komen tot een plan om
De Stek en Gymzaal, middels diverse aanpassingen, toekomstbestendig te maken.
Belangrijkste doelstelling van dit plan is tweeledig:
1. De Gymzaal ontsluiten richting De Stek en deze zodanig aan te passen dat deze ruimte
geschikt is voor culturele bijeenkomsten die door grotere groepen mensen bezocht kunnen
worden.
2. Een Loungeruimte inrichten die laagdrempelig toegankelijk is en zo mensen uitnodigt om, na
afloop van activiteiten of bijeenkomsten, er graag te blijven om onder het genot van een
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hapje en drankje na te praten. Dit zal de sociale cohesie van het dorp versterken. Het is
hierbij nadrukkelijk niet de bedoeling te concurreren met de activiteiten van CaféPartycentrum “Buitenlust” zo lang deze voorziening bestaat. Tegelijkertijd kan de
Loungeruimte wel een grote rol voor toekomstige activiteiten gaan vervullen wanneer, op
termijn en onverhoopt, de activiteiten in Café-Partycentrum “Buitenlust” geen doorgaan
kunnen vinden bij sluiting van deze locatie.

Gewenste situatie
Hierna wordt aangegeven hoe de gewenste situatie eruit ziet en wat het verwachte gebruik van de
Stek wordt.

Gebruik
Het huidige gebruik van De Stek is geïnventariseerd (Tabel 2. Gebruikers De Stek (medio 2019)).
Daarnaast is in beeld gebracht welke activiteiten in de Ontmoetingsruimte van De Kievitshof
plaatsvinden en georganiseerd worden door stichting LOL samen met KBO afdeling Landhorst.
Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de huidige situatie waarbij er een nauwe
samenwerking zal zijn met de uitbater van het café. Uit gesprekken met de huidige uitbater en
eigenaar van het café geeft deze expliciet aan dat Landhorst moet nadenken over een toekomst
zonder een café. Onduidelijk is op welke termijn dit kan gaan spelen. Dit is daarom reden voor
Vereniging Peelbelang Landhorst om het gebruik van de MFA te stimuleren en hierbij de
samenwerking met de café-eigenaar op te zoeken.
Nieuwe gebruikers van De Stek worden (na sluiting van het café) zijn Carnavalsvereniging De
Peelleuters en Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst. Een inventarisatie leert de volgende toename in
het gebruik:
Carnavalsvereniging ongeveer 14 evenementen met in totaal globaal 1.500 deelnemers. Fanfare en
Slagwerkgroep Landhorst heeft globaal 65 activiteiten waaronder de wekelijkse repetities,
jeugdopleiding en uitwisselingen met diverse verenigingen. Qua bezoekersaantallen zijn de repetities
constant, wekelijks 20 - 25 personen, en bezoekers aan uitwisselingen onbekend.

Gebouw
Bij de planvorming is lang nagedacht en overlegd wat wenselijk en reëel haalbaar is. Het
oorspronkelijke idee om de Grote Zaal van De Stek aan te passen en te combineren met een bar in de
huidige keuken is hierbij komen te vervallen. Belangrijkste reden is dat hierdoor de functionaliteit
van de Grote Zaal minder wordt.
Uiteindelijk is gekozen om het huidige Rabozaaltje in te richten als keuken en een nieuwe lounge
ruimte in te richten (blauw). Verder wordt een nieuwe ingang gerealiseerd voor zowel de Gymzaal als
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De Stek. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de huidige fietsenstalling aan de voorgevel van
de Gymzaal.
Bij de realisatie van de gewenste situatie kan het stichtingsbestuur De Stek rekenen op
zelfwerkzaamheid van de Landhorstse bevolking. Dit zal er toe leiden dat de kosten beheersbaar zijn.
Het plattegrond op de volgende pagina geeft de nieuwe situatie weer. Onder de tekening wordt tekst
en uitleg gegeven over de gewenste situatie.
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Ontsluiting
Het plan voorziet in een nieuwe permanente ontsluiting (geel) naar de Gymzaal en De Stek. Hierbij is
ook voorzien in een garderobe (paars). De huidige hoofdingang van de Stek komt te vervallen. Deze
wordt verplaatst naar de nieuwe ingang als omschreven. Hierbij wordt invulling gegeven aan een
plek waar na afloop van activiteiten een ontmoetingsplaats ontstaat die de sociale cohesie versterkt.

Gymzaal
De Gymzaal (groen) wordt zodanig aangepast dat diverse uitvoeringen op een mobiel (verplaatsbaar)
podium kunnen plaatsvinden. De Gymzaal krijgt gescheiden toiletvoorzieningen (roze). Door deze
nieuwe ontsluiting is interne het verkeer beter te reguleren en tevens afgestemd op grote groepen
mensen die bij eventuele calamiteiten snel het gebouw kunnen verlaten.
In de Gymzaal komt een uitgiftepunt voor koffie, thee en andere verfrissingen. Dit punt wordt
bevoorraad vanuit de nieuwe keuken (oranje) die, zoals hierboven al omschreven, naar het
Rabozaaltje verplaatst wordt en een rechtstreekse verbinding heeft met het uitgiftepunt in de
Gymzaal. De omvang van de Gymzaal is ideaal voor diverse grotere uitvoeringen van popkoor ZIP
(ongeveer 50 personen), Toneelvereniging Spelenderwijs, Fanfare en Slagwerkgroep Landhorst en
Carnavalsvereniging De Peelleuters. De omvang van de Gymzaal biedt daarbij volop ruimte voor een
voor deze activiteiten noodzakelijk podium. Uitgangspunt hierbij is om het mobiel podium te
gebruiken dat aangevraagd, en ondertussen goedgekeurd, is in het kader van het project Vitale
Kernen van de gemeente Sint Anthonis. Deze aanvraag is ingediend door Toneelvereniging
Spelenderwijs Landhorst met ruime financiële ondersteuning van diverse Landhorstse verenigingen
en stichtingen als project voor de regeling Vitale Kernen door diverse verenigingen uit Landhorst.

Loungeruimte
Ook in de Loungeruimte komt een uitgiftepunt. Dit wordt gecombineerd met het uitgiftepunt van de
Gymzaal (blauw). De Loungeruimte zal, in overleg met (toekomstige) gebruikers zodanig ingericht
worden dat ook hier activiteiten plaats kunnen vinden. Denk hierbij aan het gezamenlijk koffie
drinken in de ochtenduren of het gezamenlijk eten voor de oudere inwoners van Landhorst,
georganiseerd met de hulp van vrijwilligers door KBO afdeling Landhorst. Daarnaast zal de
Loungeruimte een belangrijke functie krijgen door een plek te worden waar mensen na afloop van
activiteiten in het MFA gezellig kunnen napraten. Dit zal zonder meer bijdragen aan het versterken
van de sociale cohesie doordat De Stek, meer dan ooit, een uitnodigende, laagdrempelige en op een
centrale locatie in Landhorst gelegen ontmoetingsplek zal zijn.
Als de Loungeruimte gerealiseerd is zullen de activiteiten die nu nog in de Ontmoetingsruimte in De
Kievitshof overdag plaatsvinden verplaatst worden naar De Stek. Concreet betekent dit dat er
globaal 2.500 mensen jaarlijks in de ochtenduren de activiteit gezamenlijk koffie drinken bezoeken.
Deze data komen van Stichting LOL (Stichting Leefbaarheid Ouderen Landhorst). In Tabel 3 een
overzicht van de aantallen bezoekers aan de Ontmoetingsruimte in De Kievitshof over afgelopen
jaren.
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jaar
2014
2016
2017
2018

bezoekers
2529
2965
2359
2647

Tabel 3. Aantallen bezoekers Ontmoetingsruimte

De activiteiten die hierbij horen: Koffie drinken, H. Mis, Prikdienst, Kaarten, Gezamenlijk eten, Kienen,
Sjoelen, MBVO, Vrijwilligers. Deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers uit Landhorst
gecoördineerd door Stichting LOL.
Hierbij is vermeldenswaardig dat de activiteit Gezamenlijk eten, waaraan maandelijks 13-15
personen deelnemen, momenteel niet aan de vraag kan voldoen omdat de keuken niet uitgerust is
voor een grotere groep deelnemers. Daarbij is het van belang te weten dat een belangrijk deel van
het eten verzorgd wordt door “Tafeltje Dek Je”. Vrijwilligers en deelnemers geven al langere tijd aan
het een gemis te vinden dat er geen mogelijkheid is om de volledige maaltijd zelf te bereiden als
onderdeel van de activiteit.

Keuken
De huidige keuken van De Stek is onvoldoende uitgerust om te voorzien in de behoefte bij
aanwezigen bij grote activiteiten. Daarnaast is er vanuit Stichting LOL en KBO afdeling Landhorst een
concrete en nadrukkelijke wens om meer mensen te kunnen laten deelnemen aan de activiteit
gezamenlijk eten. Zoals hierboven beschreven is er een grote behoefte onder deze doelgroep om dit
gezamenlijk eten vooraf te laten gaan door het gezamenlijk bereiden van de maaltijd. Met de nieuwe
bestemming van de Gymzaal is de huidige ligging van de keuken niet optimaal. In het plan is voorzien
in een nieuwe keuken in het huidige Rabozaaltje. Met deze nieuwe locatie worden looplijnen veel
efficiënter en ontstaat er een logisch geheel in relatie met de Gymzaal, Loungeruimte en de andere
ruimtes in De Stek.

Investering
Om de benodigde aanpassingen te realiseren hebben we een investeringsbegroting opgesteld.
De totale investering om onze wensen te kunnen realiseren bedraagt ca. € 335.000. Stichting
Dorpshuis, de exploitant van De Stek, heeft een eigen vermogen van ca. € 48.000, welke grotendeels
liquide is. Een deel hiervan kan hiervoor ingezet worden. Daarnaast zal door fondsenwerving ook een
deel van de investeringen gefinancierd worden.
Onderstaand een overzicht van de investering.
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INVESTERING SBEG ROTING
SPORTHAL / DE STEK
plafond
30.000
natte hoek
20.000
vloer
14.600
geluidsisolatie
20.300
inrichting
25.000
SPORTHAL
109.900
Aanpassingen
Verbinding Stek-Sporthal met glaswand
Uitbreiding Loungeruimte
Keuken
Inrichting
DE STEK

Verwarming/airco energiezuinig
Installatie multimedia
Algemeen
Architect
Bouwkundige berekeningen
Uitstraling
Overig onvoorzien
Onvoorzien
TOTAAL INVESTERING

36.700
23.100
18.900
16.500
95.200

37.500
14.000
51.500

30%

76.980
333.580

Exploitatie
De werkgroep heeft de feitelijke data van het heden en verleden, uitgebreid met verwachtingen, een
exploitatieoverzicht gemaakt.
De exploitatiebegroting is gemaakt met de volgende uitgangspunten:
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•
•
•
•
•

Het MFA draait al enkele jaren in de nieuwe opzet
De activiteiten in de Ontmoetingsruimte in De Kievitshof wordt ondergebracht in het MFA
De Gymzaal wordt onderdeel van het MFA
Het gebouw blijft op de balans van de gemeente en het groot onderhoud is voor rekening
van de gemeente
De huidige activiteiten die nu in de Stek zijn ondergebracht worden in de toekomst
voortgezet.
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Exploitatiebegroting MFA De Stek met toelichting
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Omzet
Als gevolg van de verbouwing kunnen er meer activiteiten uitgevoerd worden. We
verwachten daardoor ca. 30% meer huuropbrengsten te kunnen bereiken.
Wanneer gebruikers multimedia wensen te gebruiken wordt daar voortaan een
vergoeding voor gevraagd. Denk hierbij aan geluidsapparatuur, beamer, etc..
Het Stichtingsbestuur van De Stek gaat zelf ook activiteiten organiseren. Zo willen we de avond
driedaagse en de nieuwjaarsreceptie gaan organiseren. Daarnaast gaan we onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn om voorstellingen en uitvoeringen van organisaties die niet in
Landhorst gevestigd zijn in het MFA te organiseren.
Doordat er een gezellige ontmoetingsruimte (Loungeruimte) gerealiseerd wordt,
nodigt dit ook meer uit om na bijeenkomsten gezellig na te kaarten (duidelijke wens
van de gebruikers). Dit levert meer buffetopbrengsten op.

Kosten
In deze begroting is er rekening mee gehouden dat er voor ca. € 50.000 aan inventaris
aangeschaft moet worden. Deze moeten uit eigen middelen betaald worden. Afschrijving
daarvan geschiedt in 10 jaar naar nul. De aanschaf van multimedia is begroot op € 10.000.
Deze wordt in 5 jaar afgeschreven.
Er zullen bij de verbouwing energiebesparende maatregelen getroffen worden. Daarnaast
zullen de installaties zo aangepast worden dat het energieverbruik beperkt wordt. Echter
als gevolg van de uitbreiding van het MFA en de uitbreiding van de activiteiten zal het
energieverbruik naar verwachting met ca. 50% toenemen.
Schoonmaakkosten, onderhoud en kosten van toezicht zullen naar verwachting met 25%
stijgen vergeleken met de huidige situatie.
De begroting levert een bescheiden resultaat op. Dit komt voornamelijk door de
relatief hoge afschrijving. Er is echter wel een ruime positieve kasstroom als gevolg
van dezelfde hoge afschrijving.
Eventuele aanloopverliezen in de nieuwe opzet kunnen de eerste jaren opgevangen worden
uit het eigen vermogen.
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Plan van aanpak
Uitgaande van een goedkeuring van dit projectplan nog in 2020 en ervan uitgaand dat bijbehorende
middelen beschikbaar gesteld worden is de doelstelling om de aanpassingen medio 2021 te voltooien
zodat MFA De Stek begin 2022 officieel geopend kan worden.

Tijdspad
Onderstaande data zijn doelstellingen waarbij een reële inschatting gemaakt is op haalbaarheid.
-

-

Q3 2020: plannen uitwerken m.b.v. de medewerkers van ’t Heft (www.theft.nl). ’t Heft is
reeds benaderd en bereid om ondersteuning te leveren
Q3 2020: consultatie van gebruikers van De Stek om wensbeeld helder te krijgen
Q4 2020: goedkeuring van het definitieve voorstel ‘Toekomstbestendig maken van het
gemeenschapshuis De Stek te Landhorst’ door Gebruikersraad en Stichtingsbestuur van De
Stek en andere relevante stakeholders
Q1 2021: Concretiseren plannen en consultatie met gebruikers van De Stek om de plannen
optimaal te laten aansluiten aan de wensen van de gebruikers.
Q1 2021: architect opdracht geven om plannen uit te werken.
April 2021: offertes opvragen
Juni 2021: begin werkzaamheden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
zelfwerkzaamheid
December 2021: oplevering

Architecten
De werkgroep gaat met ondersteuning van ’t Heft met een architect aan de slag om bouwkundige
zaken uit te werken. Ook zal professionele hulp (binnenhuisarchitect) ingeschakeld worden om de
juiste inrichting van de Loungeruimte te bepalen

Begroting
Naast de middelen die vanuit de gemeente Sint Anthonis beschikbaar gesteld worden zal de
werkgroep middels het werven van fondsen en subsidies het budget verruimen.

Realisatie
Na definitieve goedkeuring van de plannen zal de werkgroep MFA De Stek in overleg met relevante
partijen uit de gemeente de opdracht gunnen en de diverse zelfwerkzaamheden coördineren.
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Bijlage 1: plattegrond huidige situatie
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Bijlage 2: plattegrond gewenste situatie
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Bijlage 3: plattegrond eigendom gymzaal
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Bijlage 4: uitslag enquête
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