
BMV De Henkhof 
Merkelbeek

De huiskamer van Merkelbeek: 
klaar voor de toekomst! 

concept juni 2020



1. Inleiding     3

2. De Henkhof nu en in de toekomst  6    4
 

3. Visie & speerpunten   10

4. Programma’s    11

5. Randvoorwaarden     16

6. Actieplan     18

7. Bijlage     19

Inhoud



Midden in Merkelbeek bevindt zich BMV De Henkhof. Een belangrijke voorziening 
voor alle inwoners van Merkelbeek, maar ook daarbuiten. De Henkhof biedt volop 
mogelijkheden voor activiteiten, sport en ontmoeting, maar daarvoor is een 
gezonde organisatie en exploitatie noodzakelijk. Daarom heeft het bestuur van de 
BMV in samenwerking met Dorpslab, gesteund door de gemeente Beekdaelen, met 
de gebruikers en andere betrokkenen uit Merkelbeek een toekomstplan gemaakt. 
Een plan om De Henkhof bruisend en levend te houden, nu en in de toekomst. 

De toekomst van De Henkhof staat namelijk onder druk. Zowel de exploitatie als de 

toekomstbestendigheid van de organisatie staan voor grote uitdagingen om de voorziening 

in de toekomst te blijven behouden. Daarom is Dorpslab, in samenwerking met de gemeente 

Beekdaelen en het bestuur van De Henkhof, aan de slag gegaan met een toekomstplan. 

Eind 2019 is een proces gestart waarbij de gebruikers van De Henkhof en de gemeenschap 

van Merkelbeek nadrukkelijk zijn betrokken. Samen met hen draagt De Henkhof immers bij 

aan een levendige en bruisende omgeving. En dat willen ook zij graag zo houden.

Via diverse kanalen is er input verzameld van gebruikers en andere betrokkenen uit 

Merkelbeek, waaronder een drukbezochte dorpsbijeenkomst. Ook hebben de kinderen 

van de basisschool en jongeren meegedacht over de toekomst van de BMV. Daarnaast zijn 

er diverse gesprekken gevoerd met gebruikers van de BMV. Tot slot is er een digitaal 

gebruikersonderzoek uitgezet om nog meer inzicht te krijgen in de ervaringen van de 

gebruikers met De Henkhof. Door de corona-crisis heeft Dorpslab de aanpak 

noodgedwongen moeten aanpassen en konden minder bijeenkomsten en gesprekken 

plaatsvinden. Daardoor is meer input digitaal opgehaald. Alle resultaten zijn meegenomen 

in dit document. Dit toekomstplan geeft het gewenste beeld voor de toekomst van 

De Henkhof en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Uitdagingen voor Merkelbeek

De wereld verandert. Ontwikkelingen zoals de bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing en 

individualisering hebben een grote invloed op de vraag en behoefte naar voorzieningen 

binnen dorpen, ook in Merkelbeek. 

Bevolkingsontwikkeling Merkelbeek

Bronnen: CBS Statline en Etil

1. Aanleiding1. Aanleiding

2020

285

385

550

370

1.590

2035

255

335

345

495

1.430   -10%

-11%

-13%

-37%

+33%

Totaal

65+

44-64
jaar

20-44
jaar

0-20
jaar
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Over ongeveer 15 jaar (2035) is het aantal inwoners in Merkelbeek volgens de

bevolkingsprognose met 10% gedaald. De krimp is een gevolg van een veranderende 

samenstelling van de bevolking. De verwachting is dat het aantal kinderen en jongeren 

(0 tot 20 jaar) in 2035 met 11% is gedaald. Ook kan de leeftijdsgroep 20 tot 65 jaar een 

afname verwachten van bijna 30%. Aan de andere kant is er een sterke stijging te 

verwachten van het aantal 65-plussers met 33%. De vergrijzende bevolkingssamenstelling 

zorgt vooruitdagingen, maar het biedt ook kansen. De ouderen zijn krachtig en vitaal en 

willen zich vrijwillig inzetten voor de gemeenschap.

Zorg en ondersteuning wordt vaker dichtbij of aan huis verleend. De zorgvraag verandert 

door de toenemende levensverwachting, innovatie in de zorg en de vergrijzing. 

We willen zo lang mogelijk thuis wonen. Dat vergroot de behoefte aan laagdrempelige 

ontmoetingsplekken dichtbij huis. Bovendien willen mensen zich minder binden en hun 

vrije tijd flexibel indelen. Mensen zijn echter wel op zoek naar een groep om bij te horen.  

Dat heeft een grote invloed op het verenigingsleven en de manier van sport, bewegen en 

vrijetijdsbesteding.

Mensen zijn bereid (extra) te betalen voor kwaliteit en flexibiliteit. We stellen steeds hogere 

eisen aan de kwaliteit van maatschappelijke accommodaties, voorzieningen en aanbod. 

Mensen zijn bereid langer te reizen voor hun vrijetijdsbesteding. Niet alle voorzieningen 

hoeven meer dichtbij huis georganiseerd te worden.

We leven anders 

Op zoek naar beleving 
en kwaliteit 

De vijver verandert
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Samen beter worden 

We willen duurzaam 

We doen steeds meer zelf 

De relatie tussen de inwoner en de overheid verandert. Inwoners nemen zelf steeds 

meer initiatief en krijgen meer verantwoordelijkheid. De overheid faciliteert. Veel 

maatschappelijke accommodaties en verenigingen worden gerund door vrijwilligers. 

Maar het vinden en binden van vrijwilligers staat tegelijkertijd onder druk en dat beïnvloedt 

de kwaliteit en continuïteit van vrijwilligersorganisaties.

Verenigingen zoeken elkaar meer op om samen te werken. Accommodaties worden steeds 

meer multifunctioneel gebruikt. Organisaties werken efficiënter en effectiever met elkaar 

samen. Kleine dorpsscholen fuseren en worden brede scholen. En andere partners spelen 

een grotere rol in het maatschappelijk vastgoed, zoals woningbouwcorporaties.

Er is steeds meer aandacht voor het milieu, duurzaamheid en een veilige leefomgeving van 

mensen. We zijn ons steeds meer bewust van de gevolgen die hun acties hebben voor het 

milieu. Ook bedrijven nemen een duurzame houding aan. Niet duurzaam ondernemen 

wordt door mensen steeds minder geaccepteerd. Een leefbare woonomgeving ondersteunt 

betrokkenheid en sociale cohesie in de buurt
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Dorpslab ging op diverse manieren met betrokkenen in Merkelbeek in gesprek 
om te ontdekken hoe de BMV gezien en beleefd wordt. Veel input werd opgehaald 
tijdens een dorpsbijeenkomst, gesprekken met gebruikers, een quickscan van de 
exploitatie en een digitaal gebruikersonderzoek. Daarnaast hebben kinderen en 
jongeren meegedacht over de toekomst van de BMV. 

De Henkhof nu

Blik op de exploitatie

De BMV is een grote voorziening voor een relatief kleine gemeenschap (ca. 1.600 inwoners). 

Het is een uitdaging om een sluitende exploitatie te realiseren. Het is noodzakelijk meer 

kansen te benutten en de BMV ook toegankelijk te maken voor mensen van buiten de 

Merkelbeekse gemeenschap. 

• De beroepsmatige inzet van de beheerder (0,5 fte) lijkt aan de lage kant voor een  

dergelijk groot gebouw. De beheerder wordt ondersteund door vrijwilligers en  

verenigingen. Ondersteuning van de beheerder door opgeleide    

(oproep/deeltijd)krachten kan effectiever zijn. 

• De BMV heeft goed inzicht in het structureel gebruik van het gebouw. De bezetting van 

de ruimtes lijkt echter onvoldoende. Er is geen inzicht in incidenteel gebruik van ruimtes. 

• Er lijken weinig  sturings- en controlemogelijkheden in de boekhouding  te zijn. Er zijn 

weinig omzetcategorieën in de exploitatie terug te vinden, waardoor de controle op 

inkomsten en voorraden minder goed mogelijk is. 

• De vermogenspositie van de BMV is niet sterk. Er is geen reserve en de exploitatiecijfers 

laten geen ruimte om die op te bouwen. Wat opvalt is het  hoge bedrag aan te vorderen 

btw (€ 27.700). Dit geldt ook voor de “nog te ontvangen bedragen” (€ 29.700).

• De zaalhuurtarieven lijken in beginsel redelijk. Deze zijn in 2012 bepaald en (bijna) 

jaarlijks geïndexeerd. Vreemd is de btw op de post zaalhuur van 9%. Zaalhuur is normaal 

onbelast en als die belast is, is dat 21%. Bovendien blijkt uit het huuroverzicht dat vaste 

gebruikers 50% korting op de huurprijs krijgen. De huurtarieven zijn daardoor niet  

marktconform.  

• Er zijn hoge energiekosten gemoeid met de BMV (rond de €32.000 per jaar; bijna 20% 

van de totale kosten). Duurzaamheidsmaatregelen zijn noodzakelijk om deze kosten  

omlaag te brengen. De gemeente Beekdaelen neemt reeds diverse maatregelen om dit 

aan te pakken, denk daarbij aan gevelisolatie gymzaal, isolatieglas, aanpassing  

buitendeur en akoestische panelen voormalige tenniskantine en koppeling cv-installaties. 

Hiermee gaat ongeveer een  investering van ruim € 30.000 gemoeid. Het vervangen van 

de daken, wat op termijn noodzakelijk is, wordt opgenomen in het meerjaren  

onderhoudsplan. 

2. De Henkhof nu en in de toekomst
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Ervaringen van gebruikers

De Henkhof wordt vooral gezien als een ontmoetingsplek voor jong en oud; een trefpunt voor 

basisonderwijs, kinderopvang, bibliotheek en veel verenigingen Kortom, de Henkhof is de plek 

om mensen te verbinden; een buurthuis voor iedereen. Betrokken inwoners uit Merkelbeek 

geven aan dat er veel dingen goed gaan bij De Henkhof. Uit een digitaal gebruikersonderzoek 

(ingevuld door 18 personen) blijkt dat De Henkhof gemiddeld een 7,7 als beoordeling krijgt. 

De betrokkenen zijn zeer positief over de centrale ligging met natuur in de buurt. Ook de 

bereikbaarheid en toegankelijkheid worden als positief ervaren, waarbij er wel een kanttek-

ening gemaakt wordt dat het voor invaliden niet altijd even toegankelijk is. Over de inrichting 

heerst de mening dat het er goed en strak uitziet, maar dat er een bepaalde sfeer mist: het 

‘thuisgevoel’ ontbreekt. De grote, mooie ruimtes van De Henkhof worden veelvuldig als plus-

punt genoemd. 

Betrokkenen zien een hoop mogelijkheden in dit mooie, centraal gelegen gebouw.

Er zijn echter ook nog verbeterpunten volgens de betrokkenen: 
• De Henkhof speelt te weinig in op de behoeften van jongeren. Denk aan workshops, 

feesten en speelgelegenheden.

• De inrichting van de accommodatie, zowel binnen als buiten, kan beter.    

Denk aan een terras, verlichting buiten, benutten voorterrein, geluid, opslag etc. 

• De organisatie moet verbreed worden, door betrokkenen van diverse verenigingen in het 

bestuur zitting te laten nemen.

• De interne en externe communicatie moet meer en transparanter. Denk aan meer PR, 

evenementenkalender, gebruikersoverleg etc. 

Dit zal allemaal bijdragen aan het positioneren van de BMV als dé huiskamer van 

Merkelbeek. Op dit moment heerst de ervaring dat er kansen gemist worden, die de 

BMV beter op de kaart zetten en de BMV beter benutten. Dit is echter niet een taak van alleen 

het huidige bestuur van De Henkhof. Het betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

alle gebruikers maar ook de hele gemeenschap van Merkelbeek. Daar is meer samenwerking 

onderling voor nodig tussen verenigingen, maar ook maatschappelijke organisaties en 

ondernemers. Agenda’s en activiteiten op elkaar afstemmen is een must om niet elkaars 

concurrent te worden. . Samen is het mogelijk meer en nieuw aanbod aan te bieden en 

hierover te communiceren om daarmee meer inkomsten te genereren. Denk hierbij aan 

mogelijkheden om te bewegen, flexwerkplekken, workshops voor jong en oud, repair café, 

meer catering etc.

Zie in bijlage 1 de gestelde vragen in het gebruikersonderzoek en een uitgebreide weergave 

van de resultaten hiervan.
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De toekomst van De Henkhof 

Jeugd denkt mee

Juist de kijk van kinderen en jongeren levert interessante inzichten op over de 

uitdagingen en vraagstukken rondom De Henkhof. Kinderen denken fris en out of the box. 

Daarom kregen kinderen uit Merkelbeek een stem in het proces. Ze mochten meedenken 

over de toekomst van de BMV. We hebben hen gevraagd wat zij zouden doen, als zij de 

baas van Merkelbeek zouden zijn, om De Henkhof bruisend te houden. De kinderen van

de basisschool kwamen met de volgende ideeën: 

• Chill-ruimte met zitzakken/een hangmat

• Ruimtes waar je kunt bakken, hapjes kunt klaarmaken en kunt eten

• Ruimte om muziek te maken

• Ruimte binnen of buiten om te sporten, klimmen of klauteren, bijvoorbeeld een kleine 

sportschool of basketbalveld

• Gameroom en/of escaperoom

• In omgeving een mountainbike- en fietsroute 

• Meer creatieve workshops voor kinderen 

• Activiteiten met huisdieren

• Activiteiten om samen te komen en te eten 

.

.

De kinderen van Merkelbeek willen graag mogelijkheden in en rondom De Henkhof om 

actief en creatief te zijn. Bovendien willen ze graag eigen ruimtes kunnen benutten en 

inrichten, zodat het ook echt de plek van en voor de jeugd wordt.

Een aantal jongeren, die hebben meegedacht sluiten zich aan bij de mening van de 

meeste volwassenen: De Henkhof is centraal gelegen, is mooi en modern én biedt veel 

mogelijkheden voor een divers gebruik. Ook zij zien verbeterpunten in de sfeer en 

uitstraling. Er is veel ruimte in de BMV, maar de jongeren kunnen dit niet zelf benutten 

of aanpassen naar hun eigen wensen. De jongeren willen dus vooral een eigen ruimte 

hebben om samen te komen.

Zie in bijlage 2 de moodbords gemaakt door kinderen van de basisschool en de vragenlijst die 

is uitgezet onder jongeren in Merkelbeek.
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Dromen voor De Henkhof

Ook de volwassenen uit Merkelbeek hebben nagedacht over hun droom voor de toekomst 

van De Henkhof. De meningen over de toekomst zijn echter verdeeld. Uit het digitaal 

gebruikersonderzoek bleek, dat de helft van de respondenten een positieve toekomst voor 

De Henkhof voor zich ziet, mits het bestuur, gebruikers en inwoners zich hier samen voor 

gaan inzetten. De andere helft ziet de toekomst somber in en verwacht financiële problemen 

in de toekomst. Veel betrokkenen zien echter ook kansen voor de toekomst. Ze zien 

mogelijkheden om de BMV meer en vooral samen te benutten. Een meerderheid verwacht 

dat het gebruik van de BMV gelijk zal blijven of zelfs zal toenemen (met name het gebruik 

door de basisschool). 

Veel betrokkenen hebben dezelfde dromen voor de BMV:
• De Henkhof als trefpunt voor Merkelbeek waar iedereen zich thuis voelt waar het draait 

om gezelligheid en ontmoeting

• Duurzame accommodatie, die meer en beter benut wordt

• Meer diversiteit in het aanbod, voor jong en oud

• De Henkhof als bekend begrip voor een breed publiek in Merkelbeek en omstreken 

Ideeën die geopperd werden die daar aan kunnen bijdragen:

Aanbod/activiteiten

• Divers aanbod: kunstgalerij, kunstmiddag, jamsessies voor muzikanten, creatieve  

workshops, talencursus etc.

• Ontmoeting voor ouderen: ouderenfit, samen komen & eten, computerles, knutselen etc.

• Samenbrengen van voorzieningen: fysio, huiswerkbegeleiding, open inloop, repair café 

• Aanstellen van activiteitencommissie 

• Verbinding tussen jong en oud 

Gebouw

• Duurzaamheidsmaatregelen, zoals optimaliseren isolatie en dubbele beglazing

• Meer benutten van terras en omgeving rondom de BMV

• Ruimere openingstijden

• Meer opslagruimte 

• Huiskamersfeer en gezelligheid creëren door aankleding

Financiën

• Meer commerciële inkomsten

• Duidelijke prijslijst 

• Gelijkwaardige huurprijzen voor gebruikers

• Inzicht in financiën door gebruikers 

• Samen inkopen en ruimtes benutten

• Crowdfunding of vrijwillige bijdrage bezoekers/bewoners

Organisatie

• Smoelenboek van betrokkenen, bestuurders, vrijwilligers en gebruikers

• Samenwerking zoeken met andere gemeenschapshuizen 

• Binden en behouden vrijwilligers 

• Uitbreiding bestuur 

Communicatie

• Vaker overleg tussen bestuur en gebruikers

• PR plan ontwikkelen

• Actiever op social media en inzet digitale nieuwsbrief 

• Gezamenlijke activiteitenkalender voor Merkelbeek (dorpskalender)

Zie in bijlage 3 de input (droombeeld, tips en tops) die is opgehaald tijdens een drukbezochte 

dorpsbijeenkomst in De Henkhof.

9



Uit hoofdstuk 2 blijkt dat er veel kansen voor De Henkhof benut kunnen worden 
om de exploitatie van de BMV te versterken en toekomstbestendig te maken. 
Om daartoe te komen is een eenduidige visie en aanpak nodig waar de hele 
gemeenschap van Merkelbeek een bijdrage aan kan leveren. In dit hoofdstuk 
gaan we in op die visie, uitgewerkt in speerpunten. 

De Henkhof
Hartelijke huiskamer van Merkelbeek 

De Henkhof is dé plek voor en door Merkelbeek. Een thuis voor jong en oud, waar iedereen 

terecht kan voor ontmoeting en plezier. Het is een uitnodigende plek, centraal gelegen in 

Merkelbeek, waar de deuren wijd open staan voor alle inwoners. 

Elke dag opnieuw dient De Henkhof de gemeenschap in en rondom Merkelbeek. Het is een 

levendig gemeenschapshuis voor jong en oud en is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. 

Naast de vaste activiteiten die er wekelijks plaatsvinden, is er een uiteenlopende 

programmering die aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Merkelbeek 

en daarbuiten.

Alle gebruikers van De Henkhof krijgen ruimte om zelf activiteiten te organiseren. Activiteiten 

op het gebied van sport of cultuur, die mensen samenbrengen, ontmoeting stimuleren en 

mensen plezier laten beleven. Zo houden we samen De Henkhof betekenisvol voor de hele 

gemeenschap.

   De Henkhof...

Zie in bijlage 4 een vertaling van deze visie naar spelregels voor de  gebruikers en 

bezoekers van De Henkhof.

3. Visie & speerpunten

Iedereen is welkom bij 

De Henkhof - als gebruiker, 

vrijwilliger, deelnemer - en 

wordt warm ontvangen door 

de organisatie. 

De Henkhof is toegankelijk, 

sfeervol en duurzaam. Ruimtes 

worden samen benut en 

onderhouden. 

Er valt voor iedereen iets te 

beleven bij De Henkhof. Jong

en oud kan elkaar ontmoeten 

en meedoen aan een divers 

aanbod. 

De Henkhof zet zichzelf en 

daarmee Merkelbeek op de 

kaart. Er wordt helder en

transparant gecommuniceerd, 

zowel naar buiten als naar

binnen. 

hartelijk huiselijk

heerlijk helder
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De levendigheid in De Henkhof maakt het een plek van betekenis voor alle 
inwoners van Merkelbeek en omstreken. De visie en speerpunten zijn vertaald 
naar concrete programma’s, die bijdragen aan het realiseren van De Henkhof als 
de huiskamer van Merkelbeek. 

De Henkhof, hartelijk
Iedereen is welkom bij De Henkhof - als gebruiker, vrijwilliger, deelnemer - en 

wordt warm ontvangen door de organisatie. 

Het realiseren van De Henkhof als huiskamer van Merkelbeek vraagt om een uitnodigende 

accommodatie waar iedereen terecht kan. Dat vraagt een open en hartelijke houding van 

zowel bestuurders, gebruikers als bezoekers. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de 

toekomst van De Henkhof. Iedereen draagt zijn steentje bij om van De Henkhof de huiskamer 

van  Merkelbeek te  maken waar mensen graag samen komen. 

Wat is daar voor nodig?
• Een bestuur dat de gebruikers en de gemeenschap in Merkelbeek breed  

vertegenwoordigt.

• Een activiteitencommissie om initiatieven en nieuw aanbod voor diverse doelgroepen te 

ontwikkelen en samen met betrokken gebruikers/  verenigingen te organiseren.  

Mogelijk een aparte commissie voor jongeren.

4. Programma’s
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Wat is daar voor nodig?
• Een betrokken organisatie en bestuur die open staan voor nieuwe initiatieven van  

gebruikers en inwoners in Merkelbeek.

• Een flexibele schil van en voldoende vrijwilligers (mogelijk vanuit de diverse  

verenigingen/gebruikers), die samen met de beheerder gastvrij en met aandacht klaar 

staan voor de gebruikers en bezoekers van De Henkhof. 

• Meer mogelijkheden voor gebruikers en initiatiefnemers om De Henkhof    

meer en beter te benutten om activiteiten te organiseren.

Aan de slag met 
Om de BMV toekomstbestendig te krijgen is er meer samenwerking en eigenaarschap bij de 

gebruikers nodig. Dit kan als we coöperatief denken en de organisatie hier op inrichten en 

samenwerken op basis van vertrouwen en openheid. Daarvoor is een structureel 

gebruikersoverleg nodig om samen de koers voor de toekomst te bepalen. 

Ook gaan we als verenigingen meer samenwerken door een verenigingsbureau op te 

richten. We zijn geen concurrenten, maar we versterken elkaar door samen activiteiten te 

organiseren of door gezamenlijk in te kopen. Het is ook van belang dat de jongeren van 

Merkelbeek betrokken worden. 

We voorzien vier werkgroepen:

1. Werkgroep programma; verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten

2. Werkgroep jongeren; verantwoordelijk voor het opzetten van jongerenactiviteiten

3. Werkgroep beheer; vrijwilligersbeleid (inzet en coördinatie) en ondersteuning bij inkoop

4. Werkgroep communicatie; ontwikkelen van een communicatieplan en -middelen

Bij voorkeur worden de werkgroepen ‘aangestuurd’ door een persoon die zitting heeft in het 

bestuur van de BMV. Zo is de verbinding tussen het bestuur en de werkgroepen geborgd. 

Zie in bijlage 5 een visuele weergave van de organisatiestructuur.

Ter inspiratie: Podium voor jongeren

Bo en Tijn bereiden zich voor op hun eerste optreden in De Henkhof. Hen werd gevraagd 

om samen met klasgenoten een activiteit voor jongeren te organiseren in de BMV. Het is 

een talentenshow geworden. 10 kinderen uit Merkelbeek doen mee! Erg spannend! Ze doen 

dit als maatschappelijke stage en hebben er enorm veel van opgestoken. Als de avond een 

succes wordt, willen ze vaker activiteiten voor jongeren organiseren.



De Henkhof, huiselijk 
De Henkhof is toegankelijk, sfeervol en duurzaam. Ruimtes worden samen benut 

en onderhouden.

De Henkhof zien we letterlijk als de huiskamer van Merkelbeek, centraal gelegen en

toegankelijk voor iedereen, zowel fysiek als financieel. De Henkhof is multifunctioneel en 

maakt het mogelijk om ruimtes samen te beheren, benutten en onderhouden. Dit is niet 

alleen een taak van het bestuur of de vaste gebruikers, maar van de hele gemeenschap in 

Merkelbeek.  

Wat is daar voor nodig?
• Een duurzame accommodatie, die bewust met energie en verspilling omgaat. Diverse 

duurzaamheidsmaatregelen moeten genomen worden om de energiekosten omlaag te 

brengen.

• Meer mogelijkheden om De Henkhof multifunctioneel te gebruiken. Ruimtes kunnen 

samen gedeeld en benut worden door vaste en incidentele gebruikers uit Merkelbeek en 

omstreken. 

• Afspraken tussen gebruikers zijn nodig om het multifunctioneel gebruik te stimuleren, 

maar ook het beheer en onderhoud samen te organiseren. Digitale tools, zoals een 

systeem om ruimtes te reserveren, kan daar bij helpen. Inrichting van (een deel van) 

de BMV als huiskamer waar open inloop mogelijk is, zodat ouderen uit Merkelbeek en 

omgeving er overdag (wanneer ruimtes minder benut worden) elkaar kunnen ontmoeten 

en activiteiten kunnen ondernemen.

• Deel van De Henkhof laten inrichten door jongeren zelf, zodat ze er hun eigen plek   

van kunnen maken en het gebruik er van kunnen verhogen. 

Aan de slag met 
Samen met de Gemeente Beekdaelen worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen om de 

energiekosten te verlagen. Daarnaast moet de inrichting van De Henkhof aangepakt worden 

om een huiselijk sfeer te realiseren. Evenals een ruimte voor en door jongeren. Dat kan 

samen met betrokkenen uit de gemeenschap van Merkelbeek; ook om de nodige financiële 

middelen in te zamelen. Daarbij moeten de gebruikers en het bestuur denken in kansen en 

mogelijkheden. Veel ruimtes staan deels leeg. Door nieuwe functies en activiteiten toe te 

voegen aan De Henkhof kunnen deze ruimtes meer benut worden.

Ter inspiratie: Samen beter benutten

Steeds meer verenigingen in Merkelbeek willen graag activiteiten in De Henkhof organiseren. 

Het is veel werk voor de beheerder dit allemaal handmatig bij te houden. Daar heeft hij iets 

op bedacht. Via de website van De Henkhof kunnen (toekomstige) gebruikers inzien wanneer 

ruimtes beschikbaar zijn en deze reserveren. Dit geeft meteen een overzicht van activiteiten 

die georganiseerd worden in De Henkhof zodat verenigingen en organisaties hun agenda’s 

ook op elkaar kunnen afstemmen. 
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De Henkhof, heerlijk 
Er valt voor iedereen iets te beleven bij De Henkhof. Jong en oud kan elkaar ontmoeten 

en meedoen aan een divers aanbod.

In De Henkhof organiseren we betekenisvolle activiteiten. We willen continuïteit van de 

huidige activiteiten, maar ook nieuwe doelgroepen bereiken. Daarom leggen we de verbinding 

tussen doelgroepen en organiseren we in samenwerking met maatschappelijke organisaties 

activiteiten voor jong en oud. 

Wat is daar voor nodig?
• Meer aanbod voor en door jeugd. Een jongerenraad kan hiervoor ingezet worden, zodat 

ze zelf activiteiten kunnen ontwikkelen en organiseren in hun eigen ruimte. Denk daarbij 

aan activiteiten zoals een eSports toernooi, open podium, gamenight of bioscoopavond. 

• De BMV is de perfecte ontmoetingsplek voor ouderen, maar ook om jong en oud 

bij elkaar te brengen. Ze kunnen leren van elkaar of elkaar helpen. Er zijn legio aan 

mogelijkheden om deze doelgroepen bij elkaar te brengen: samen koken, bewegen/

wandelen, klussen, tuinieren of leren omgaan met ICT tools. 

• Diversiteit in aanbod van creatieve workshops tot seizoensgebonden activiteiten en   

arrangementen.

• Breder benutten van ruimtes als werk- en leerplek, of als oefenruimte voor 

creatievelingen. 

Aan de slag met
We richten een werkgroep programma op die afstemming en communicatie over de 

activiteiten vormgeeft. Daarbij stelt de werkgroep een activiteitenprogramma op en 

maken we gebruik van een activiteitenformat. Ook zoeken we naar een overzichtelijker 

reserveringssysteem, zodat we in beeld hebben op welke momenten er ruimtes beschikbaar 

zijn voor een activiteit. 

Zie in bijlage 6 een voorbeeld van een activiteitenformat.

Ter inspiratie: Jong en oud samen goud

Jan en Ans zetten zich al jaren in om activiteiten voor senioren in Merkelbeek te organiseren. 

En deze keer is heel bijzonder: een activiteit samen met kinderen van de basisschool. Samen 

met kinderen gaan ze met eigen gekweekte groenten uit de moestuin koken en iets lekkers 

maken voor leden van de seniorenvereniging. Na afloop krijgen de ouderen nog iPadles 

van de kinderen of kan er samen een spelletje gespeeld worden.



De Henkhof, helder
De Henkhof zet zichzelf en daarmee Merkelbeek op de kaart. Er wordt helder 

en transparant gecommuniceerd, zowel naar buiten als naar binnen. De Henkhof draagt zorg 

voor een sluitende en duurzame exploitatie van de accommodatie. 

Wat is daar voor nodig?
• Meer overleg/afstemming tussen bestuur en gebruikers om samen aanbod  te 

ontwikkelen, beheer en onderhoud te realiseren, inzicht te krijgen in financiële situatie en 

afspraken onderling.

• Gebruikers meer laten meedenken over de exploitatie en hoe inkomsten te genereren. 

Bijvoorbeeld door samen activiteiten te organiseren om opbrengsten voor De Henkhof te 

genereren. 

• Actieve en faciliterende rol van de gemeente om het bestuur de ondersteunen bij de 

organisatie en administratie. Bijvoorbeeld door het aanbieden van juridisch advies of 

aanpak van duurzaamheidsmaatregelen.

• Een communicatie- en marketingaanpak om De Henkhof meer op de kaart te zetten en 

daarmee ook inspelen op doelgroepen in Brunssum en omstreken. 

• Digitale dorpskalender ontwikkelen en beter benutten van digitale kanalen om aanbod bij 

De Henkhof onder de aandacht te brengen. 

• Opzetten van een fanclub van gebruikers, sponsoren en subsidienten om meer   

inkomsten te verzamelen en het gemeenschapsgevoel te versterken. 

• Ontwikkeling bedrijfsplan om inzicht te krijgen in de (commerciële) mogelijkheden   

om de exploitatie te verbeteren.

Aan de slag met 
Diverse mogelijkheden om extra inkomsten te generen worden uitgewerkt op basis van 

een uitgebreide exploitatie-analyse. Daarnaast worden nieuwe arrangementen en aanbod 

opgesteld om extra inkomsten te genereren. Een werkgroep communicatie wordt opgezet  

om een communicatieplan te maken en dit te vertalen naar communicatiemiddelen om  

meer bekendheid te geven aan de BMV en aanbod te promoten, waaronder een 

dorpskalender. 

Zie in bijlage 7 een overzicht van mogelijkeden om kosten te besparen en inkomsten te generen.

Ter inspiratie: Merkelbeek op de kaart

Anita en Jim zitten vol ideeën om nog meer activiteiten op te zetten voor De Henkhof, maar 

alleen als er meer inwoners meewerken. Daarom zijn ze een activiteitenraad gestart. Om 

samen activiteiten op te zetten, maar deze vooral te promoten en Merkelbeek via een digitaal 

platform op de kaart te zetten. Ze willen beginnen met de BMV Clubactie om samen geld in 

te zamelen voor De Henkhof. 
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5. Randvoorwaarden

Dit toekomstplan geeft het gewenste beeld voor de toekomst van De Henkhof 
om invulling te geven aan de organisatorische en financiële uitdagingen. 
De verantwoordelijkheid en het initiatief van de uitvoering hiervan ligt in 
beginsel bij het bestuur, maar er wordt ook een actieve houding verwacht van 
de andere betrokkenen. En een aantal randvoorwaarden zijn essentieel om 
De Henkhof toekomstbestendig te maken en houden. 

Voor iedereen De BMV is van en voor iedereen in Merkelbeek. De BMV kent een aantal 

vaste gebruikers, maar daarnaast is het gebouw voor iedereen om te gebruiken. Daarbij 

wordt gezamenlijk gebruik van de ruimtes in de BMV gestimuleerd. Zo wordt De Henkhof 

optimaal benut en kan meer en divers aanbod een plek krijgen in de BMV. Dat betekent 

dat er een gebruikersoverleg noodzakelijk is om gezamenlijk de BMV optimaal te 

gebruiken, maar ook beheren en onderhouden.

Samen sterk De Henkhof optimaal benutten kan alleen als de gebruikers, maar ook 

andere verenigingen uit Merkelbeek samenwerken om aanbod te ontwikkelen en meer 

inwoners te betrekken bij de BMV. Samen sta je immers sterk. Door ondernemerschap 

en betrokkenheid in de toekomst te tonen, kunnen verenigingen elkaar helpen en 

versterken. Dat betekent dat een verbreding van het bestuur en diverse werkgroepen 

nodig zijn nieuw aanbod te realiseren, ervaringen te delen en samenwerking te 

stimuleren.

Toegankelijk en aantrekkelijk De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de BMV

zijn noodzakelijk en steeds belangrijker met een sterk vergrijzende bevolking. 

Toegankelijkheid betreft niet alleen fysieke toegankelijkheid. Het gaat ook om sociale 

toegankelijkheid, zoals de betaalbaarheid van de accommodatie en hetaanbod. 

Bovendien moet De Henkhof aantrekkelijk zijn voor gebruikers en bezoekers. Een plek 

die uitnodigt voor ontmoeting en ontspanning. Dat betekent dat alle gebruikers en 

betrokken organisaties/ verenigingen met elkaar moeten afstemmen en samenwerken 

om te zorgen voor aanbod voor alle doelgroepen.

Merkelbeek op de kaart Om mensen te activeren, is goede communicatie 

onmisbaar. Communicatie en activatie zien wij als een belangrijk onderdeel om de 

BMV te promoten, maar ook om Merkelbeek op de kaart te zetten. Dat kan door te 

communiceren over het aanbod, maar ook het verhaal van gebruikers en bezoekers 

te delen en samen een evenementenkalender op te zetten die digitaal te vinden is. 

Dat betekent dat De Henkhof een eigen online platform nodig heeft incl. 

evenementenkalender waarop informatie, nieuws en verhalen uit Merkelbeek te 

vinden zijn.
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Rolverdeling

Door het realiseren van een periodiek gebruikersoverleg kan het bestuur beter inzicht 

krijgen in de behoeften en wensen van de (potentiële) gebruikers. Daarnaast wordt 

verbreding en verjonging van het bestuur aangeraden. Door toevoeging van enkele 

personen (deels vanuit gebruikers van De Henkhof) kunnen verantwoordelijkheden beter 

worden verdeeld. Deze verdeling kan gebaseerd zijn op de thema’s van de werkgroepen. 

Het kan hierbij helpen als het bestuurslid feeling of ervaring heeft op het gebied van het 

betreffende thema. 

Als bestuur van De Henkhof is het belangrijk om meedenkend en persoonlijk met 

gebruikers om te gaan. Ook mag een open houding niet ontbreken: open voor nieuwe 

activiteiten en vertrouwen in gebruikers om zaken (bijv. organisatie van vernieuwende 

evenementen) in eigen hand te nemen. Dit vergt veel vertrouwen in de 

organiserende partij, bijvoorbeeld jongeren. Het is hierbij van belang dat het bestuur 

zaken los durft te laten.  

Allereerst kan de gemeente bijdragen door het gebruik van De Henkhof te stimuleren bij 

organisaties en inwoners binnen de gemeente. Daarnaast vraagt de verduurzaming van 

De Henkhof om investeringen. Ook kan de gemeente het bestuur van De Henkhof helpen 

de nodige kennis of expertise in te schakelen wanneer daar behoefte aan is.

Tot slot speelt de gemeenschap van Merkelbeek een belangrijk rol om de huiskamer mee 

vorm te geven. Samen moet iedereen de schouders er onder zetten. Dat betekent gebruik 

maken van het aanbod, maar ook meedenken om nieuw aanbod te ontwikkelen of als 

vrijwilliger actief te zijn bij De Henkhof. 

Bestuur

Gebruikers

Gemeente

Gemeenschap
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Om van De Henkhof dé huiskamer van Merkelbeek te maken, is het nodig aan de 
slag te gaan met diverse actiepunten, zowel op de korte als de lange termijn. 

De Henkhof, hartelijk - organisatie 
• Organisatiestructuur inzichtelijk maken met organogram

• Smoelenboek maken van bestuur, gebruikers en vrijwilligers incl. talenten en passies
• Twee keer per jaar gebruikersoverleg. Op de agenda: programmering, financiën, 

kansen en ontwikkelingen, bestuurszaken etc.
• Verbreden bestuur BMV vanuit gebruikers, verenigingen e/o gemeenschap uit 

Merkelbeek 
• Analyse gebruikersovereenkomsten en indien nodig aanpassing daarvan
• Oprichten werkgroep beheer. Met werkgroep afspraken vastleggen over beheer, 

ouderhoud en inzet/werving vrijwilligers
• Oprichten verenigingsbureau als centraal punt voor gebruikers en verenigingen om 

hen te ondersteunen bij administratieve of communicatieve taken 

De Henkhof, huiselijk - accommodatie  
• Duurzaamheidsmaatregelen i.s.m. Gemeente Beekdaelen 
• Tool voor reserveren ruimtes gaan gebruiken
• Inrichting van ruimte(s) als huiskamer. Samen met inwoners of lokale ondernemers 

die middelen en mensen ter beschikking hebben. Denk aan klusjesmensen of 
schilders

• Inrichting van (deel van) ruimte als jongerenruimte door jongeren zelf

• Inrichting van (deel van) ruimte als leer- en werkplek e/o creatieve ruimte

De Henkhof, heerlijk - aanbod 
• Oprichten werkgroep programma en werkgroep jongeren om samen te komen tot 

nieuw/divers aanbod om meer bezoekers te trekken. Zorgen voor structureel aanbod 
voor ouderen en/of jongeren

• Werken met activiteitenformat om in beeld te krijgen welke activiteiten op korte en 
lange termijn te organiseren. Op format invullen: welke activiteit, voor wie, kosten en 

opbrensten. 
• Arrangementen ontwikkelen en aanbieden om meer bezoekers en inkomsten te 

generen: activiteit in combinatie met catering

De Henkhof, helder - communicatie & financiën 
• Oprichten werkgroep communicatie om aan de slag te gaan met een PR plan 
• Dorpskalender ontwikkelen om aanbod en gebruikers van De Henkhof meer op de 

kaart te zetten
• Uitgebreide exploitatie-analyse om kansen voor besparingen en (extra) inkomsten in 

beeld te brengen

Inkomsten voor investeringen in aanbod of accommodatie via:
• Sociale hypotheek, in overleg met Gemeente Beekdaelen). Vorm van terugbetaling via 

vrijwilligersuren of deel van inkomsten via nieuw aanbod 
• Crowdfunding waarbij gemeenschap van Merkelbeek kan bijdragen aan onderdelen 

van inrichting. Mogelijk in de vorm van een fanclub, die De Henkhof op diverse 
manieren (in mensen en middelen) kan ondersteunen

• Samenwerking met ondernemers in het dorp in vorm van sponsoring of gezamenlijke 
inkoop

6. Actieplan
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1. Digitaal gebruikersonderzoek

2. Moodbords Juniorlab & enquête jongeren 

3. Droombeeld, tips & tops BMV De Henkhof

4. Spelregels voor BMV De Henkhof

5. Concept organogram BMV De Henkhof

6. Voorbeeld activiteitenformat 

7. Overzicht besparingen en inkomsten

Bijlage



1. Digitaal gebruikersonderzoek

Een gebruikersonderzoek is verspreid onder gebruikers en bezoekers van 

De Henkhof om een beeld te krijgen hoe de mensen de BMV beoordelen. 

In totaal is deze vragenlijst door 18 personen ingevuld.

Opzet vragenlijst
1. Hoe beoordeelt u de accommodatie als geheel?

  Geef een rapportcijfer van 1 tot 10.

Beantwoord de volgende vragen met een van de volgende antwoordopties: 

 a. Zeer tevreden

 b. Tevreden

 c. Neutraal

 d. Ontevreden

 e. Zeer ontevreden

 f. Geen mening

 Geef, indien gewenst, nadere toelichting:

2. Hoe tevreden bent u over de ligging van de Henkhof?

3. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de Henkhof?

4. Hoe tevreden bent u over de toegankelijkheid van de Henkhof?

5. Hoe tevreden bent u over de inrichting van de Henkhof?

6. Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van de accommodatie?

7. Hoe tevreden bent u over de communicatie- en informatievoorziening vanuit 

 De Henkhof richting gebruikers?

8. Hoe tevreden bent u over de gastvrijheid en service van de Henkhof?

9. Hoe tevreden bent u over de prijs-kwaliteit verhouding van de huur?

10. Wat zijn pluspunten van de Henkhof?

11. Heeft u suggesties voor verbeteringen van de Henkhof?

12. Waarvoor is de Henkhof volgens u bedoeld?

13. Hoe ziet u de toekomst van de Henkhof?

14. Geef nu aan of u een vaste gebruiker of een bezoeker bent van de Henkhof:

15. Welk type ruimten worden er door uw organisatie gebruikt bij de Henkhof?

 1. Regelmatig gebruik

 2. Incidenteel gebruik

 • Vergaderruimte(n)  

 • Kantoorruimte(n)  

 • Theaterzaal  

 • Café  

 • Foyer  

 • Anders, namelijk:

16. Waarvoor wordt de Henkhof door uw organisatie doorgaans gebruikt?

17. Hoeveel uur per week maakt uw organisatie gemiddeld gebruik van de Henkhof?

18. Wat verwacht uw organisatie de komende vijf jaar t.a.v. het gebruik van de Henkhof

 • Neemt flink toe

 • Neemt toe

 • Blijft gelijk

 • Daalt

 • Daalt flink

 • Weet ik niet

 Geef nadere toelichting:

19. Ziet uw organisatie mogelijkheden om in de toekomst met meer en andere 

 gebruikers gezamenlijk gebruik te maken van de Henkhof?

 a. Ja

 b. Nee

 Geef nadere toelichting

20. Zoekt uw organisatie op dit moment naar een andere accommodatie?

 a. Ja 

 b. Nee

 c. NVT

21. Wat is de voornaamste reden om een andere accommodatie te zoeken?

22. Wat is de naam van uw organisatie?

23. Wat is uw naam?

24. Wat is uw e-mailadres?

25. Wat is uw leeftijd?
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Samenvatting resultaten vragenlijst

         Respondenten

         Waarvan 7 vaste gebruikers.

Gemiddeld rapportcijfer BMV De Henkhof: 

18

7,7

Ligging

Opmerkingen:
•  Centraal gelegen met natuur. 

•  Terras had tegen voetbalvelden   

 en tennisbaan aan moeten liggen, 

 dan had de school verder uitgebreid 

 kunnen worden.

Opmerkingen:
•  Openingstijden niet altijd duidelijk.

•  Niet ideaal voor invaliden.

Opmerkingen:
•  Kleine ruimte (cafe) wordt niet 

 meer gebruikt

•  Geen sfeer, steriel en abstract.

Opmerkingen:
•  Geen sfeer, steriel en abstract.

Zeer tevreden Tevreden

Inrichting

Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden

Bereikbaarheid

Toegangelijkheid

Kwaliteit & staat 
accommodatie
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Pluspunten BMV De Henkhof
Grote en mooie ruimtes, uitstraling, centrale ligging, ruime mogelijkheden en 

modern gebouw.

Suggesties voor verbeteringen BMV De Henkhof
Bredere openingstijden, meer gezelligheid en sfeer, betere communicatie richting 

inwoners en gebruikers, aparte ruimte voor de jeugd en het plein beter benutten.

Functie BMV De Henkhof
Ontmoetingscentrum/buurthuis waar men samen komt vanuit het dorp, een plek voor 

verenigingen, organisaties en inwoners uit Merkelbeek en omstreken.

Toekomst BMV De Henkhof
Een voor verenigingen onmisbaar open en toegankelijk gebouw in hartje Merkelbeek. 

Er moeten wel een aantal zaken verbeteren (openingstijden, informatievoorziening, 

communicatie) voor een toekomstbestendige Henkhof.

Opmerkingen:
•  Informatievoorziening minimaal 

 en gemaakte afspraken sneller   

 nakomen

Opmerkingen:
•  Alles veel te duur

Tevredenheid 
communicatie- en 

informatievoorziening

Gastvrijheid en 
service

Prijs-kwaliteit 
verhouding huur
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2. Moodbords Juniorlab & enquête jongeren 

Ideeën leerlingen Basisschool Sint Jozef
In BMV de Henkhof is er een chill ruimte voor kinderen van verschillende leeftijden. Je kunt er 

gratis fruit krijgen, er kan gespeeld en gesport worden en er kunnen verschillende workshops 

georganiseerd worden. Ook komt er buiten een fiets/mountainbike route en zijn er 

mogelijkheden om je huisdier mee te nemen.

Er komt een creatieve ruimte waar er op de muur geschilderd kan worden. Er kan muziek 

gemaakt worden, gezonde hapjes gemaakt en er is gratis wifi en een leeshoekje. Ook zijn er 

vernieuwende aspecten in de BMV zoals een gameroom/escaperoom/ robots of paintball).

29



Enquête jongeren
Om ook de mening van jongeren te peilen is er een aparte vragenlijst opgesteld gericht op 

jongeren. Deze is verspreid via de jongerenwerker, via verenigingen en via een jongere uit 

Merkelbeek zelf. In totaal is deze vragenlijst door 4 respondenten ingevuld, waaronder 

3 jongeren (<20 jaar).

1. Wat is jouw naam?

2. Hoe oud ben je? 

 • 8-12 jaar

 • 12-15 jaar

 • 16-20 jaar

 • 21-25 jaar

 • 26-30 jaar

 • 31 jaar of ouder

3. Ik woon in:

 a. Merkelbeek

 b. Ergens anders in de gemeente Beekdaelen, namelijk:

 c. Buiten de gemeente Beekdaelen, namelijk:

4. Waarvoor maak jij gebruik van de Henkhof?

5. Hoe vaak ben jij in de Henkhof te vinden

 • Ongeveer 1 keer per maand

 • Ongeveer 1 keer per week

 • Meer dan 1 keer per week

 • Nooit 

6. Wat vind jij goed aan de Henkhof?

7. Wat kan er volgens jou nog beter?

8. Is er voor jou en je leeftijdsgenoten genoeg plek in de Henkhof?

 a. Ja

 b. Nee

9. Licht je antwoord toe:

10. Als jij de baas van Merkelbeek zou zijn, hoe zou jouw ideale Henkhof er dan uitzien?  

 (Geen idee is te gek, alles kan en mag!)

11. Is er nog iets dat je kwijt wil over de Henkhof?
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3. Droombeeld, tips & tops BMV De Henkhof

Wat is jullie droom voor de toekomst 
van BMV De Henkhof? 

Aanbod en activiteiten    Het gebouw Financiën

En wat betekent dit voor...

Organisatie Communicatie Overige opmerkingen?

• Sfeer en communicatie naar buiten; bekendheid voor  
activiteiten

• Elkaar verbinden tussen jong en oud; computer les voor  
ouderen, activiteiten

• Efficiënt energieverbruik
• Duidelijk overzicht van aanbod (bijv. kosten zaalverhuur)
• Uitgebreidere website; ook boeking services en agenda
• Sfeer kunst en cultuur
• Diversiteit, Amusement, voorlichting, thuishaven,  

geborgenheid en saamhorigheid
• Publieksvriendelijke op bloeiende BMV
• Behoud van BMV
• Maatschappelijk functie verbreden; BMV verkiezen boven  

andere locaties, soort ontmoetingsplek

• Commercieel meer uitputten ( niet alleen prijsverhoging), 
meer horeca, kleine kaart

• BMV: de M daar gaat het om! 
• Zelfstandig, zelfsturend + ‘’zelf bedruipend’’ zonder  

subsidies
• Breder publiek trekken (niet alleen de verengingen zelf)
• Oprichten kegelbaan
• Duurzaam (gebouw)
• Frituur in huis
• Bruisend gemeenschapshuis waar iedereen zich thuis voelt
• Ruimere openingstijden 
• Trefpunt van het drop wat zich mee ontwikkelt met de 

trend van de tijd

• Galerij / kunstmiddag voor lokale artiesten 
• Jamsessies voor instrumentbeoefenaars
• Workshops: Creatief, bewegen, ontspanning
• Breiclub, ouderenfit, samen koken
• Bredere doelgroep (aanbod jong en oud verhogen)
• Het moet aantrekkelijk zijn (nuttig)
• Continuïteit waarborgen 
• Meer professionele instellingen, diverse aard in huis ha-

len (fysio, bijles, huiswerkbegeleiding en etc.)
• Talencursussen
• ‘’Party’s’’  (communiefeesten, bruiloften, begrafenissen)
• Inloop functie / ontmoetingsplek 
• Activiteiten commissie
• Benutten terras en buitengebied
• Openingstijden ruimer
• Iedere vereniging bij eigen activiteit zelf man/vrouw 

kracht aan de BMV (dus een echte vrijwilliger) 
• Voor mensen van buitenaf: ruimte huren om eigen  

activiteiten te organiseren bedrijfsfeestjes
• E-sport gamen 
• Het huidige aanbod periodiek ter discussie stellen. Sluit 

het nog aan bij actuele ontwikkelingen of moet je ieder 
jaar  
vernieuwen

• Minder gaten in gebruik van individuele ruimtes
• Zonnepanelen
• Openstelling(tijden)
• Energie zuinig/neutraal maken
• Sanitaire voorzieningen afmaken
• Optimaliseren isolatie 
• Huiskamersfeer creëren, meer kleur, meer aankleding, 

minder steriel meer gezelligheid
• Voorplein aantrekkelijkere maken
• Nieuwe indeling aangepast aan de verschillende  

activiteiten
• Meer opslagruimte
• Aanpassen/opsplitsen bovengedeelte
• Caféruimte creëren

• Gezamenlijke/gedeelte inkoop met andere  
buurtverenigingen

• Goederen lenen van andere verenigingen: transparantie 
naar de verenigingen 

• Meer commerciële inkomsten werven
• Duidelijke prijslijst: Wat kost wat, huurprijs van een  

ruimte of tijd, 
• Balans opmaken inkomsten/uitgaven
• Betaalbare prijzen
• Gelijkwaardige huurprijzen tussen alle gebruikers
• Voor verenigingen andere consumptieprijzen 
• Crowdfunding
• Horeca personeel bijvoorbeeld inzetten met mensen met 

een beperking (denk aan evt. subsidies)
• ‘’Vrijwillige’’ bijdrage bewoners
• Gemeente meer meewerken behoud/onderhoud van 

gebouwen

• Bekendheid wie wat doet: smoelenboek (wie zijn  
vrijwilligers, aanspreekpunten en etc.)

• Samenwerking met andere gemeenschapshuizen
• Kartrekkers en mee werkers nodig
• Transparantie 
• Uitbaten/exploiteren
• Regelgeving omtrent vrijwilligers
• Bestuur onder de loep, verenigingen ook mogelijk  

bestuurslid worden, groter bestuur
• Met verenigingen rond de tafel zitten voor vrijwilligers 

achter de bar
• Twee grote verenigingen doen niet mee met deze BMV 

(begin nieuw gebouw)
• Alle  verenigingen moeten participeren in deze BMV

• Actiever op social media
• Gemeente Beekdaelen kalender
• P.R plan ontwikkelen
• Regelmatig evalueren
• Nieuwsbrief
• Vaker bestuurlijk overleg 
• Reclame
• Kamer van koophandel actiever benaderen
• Kenbaar maken wat er mogelijk is ‘’eten’’ bv. hapjes
• Mogelijk bekend maken van feestjes
• Website 

• Openheid in regelgeving
• Meer samenwerking tussen bijv. school + BMV 
• Plein mooi en groot maar er is niets te doen
• Keuken meer benutten 
• Ontmoetingen zoals deze vaker organiseren om een  

duidelijk beeld te krijgen, van wat er speelt in de  
gemeenschap
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Wat is jullie droom voor de toekomst 
van BMV De Henkhof? 

Aanbod en activiteiten    Het gebouw Financiën

En wat betekent dit voor...

Organisatie Communicatie Overige opmerkingen?

• Sfeer en communicatie naar buiten; bekendheid voor  
activiteiten

• Elkaar verbinden tussen jong en oud; computer les voor  
ouderen, activiteiten

• Efficiënt energieverbruik
• Duidelijk overzicht van aanbod (bijv. kosten zaalverhuur)
• Uitgebreidere website; ook boeking services en agenda
• Sfeer kunst en cultuur
• Diversiteit, Amusement, voorlichting, thuishaven,  

geborgenheid en saamhorigheid
• Publieksvriendelijke op bloeiende BMV
• Behoud van BMV
• Maatschappelijk functie verbreden; BMV verkiezen boven  

andere locaties, soort ontmoetingsplek

• Commercieel meer uitputten ( niet alleen prijsverhoging), 
meer horeca, kleine kaart

• BMV: de M daar gaat het om! 
• Zelfstandig, zelfsturend + ‘’zelf bedruipend’’ zonder  

subsidies
• Breder publiek trekken (niet alleen de verengingen zelf)
• Oprichten kegelbaan
• Duurzaam (gebouw)
• Frituur in huis
• Bruisend gemeenschapshuis waar iedereen zich thuis voelt
• Ruimere openingstijden 
• Trefpunt van het drop wat zich mee ontwikkelt met de 

trend van de tijd

• Galerij / kunstmiddag voor lokale artiesten 
• Jamsessies voor instrumentbeoefenaars
• Workshops: Creatief, bewegen, ontspanning
• Breiclub, ouderenfit, samen koken
• Bredere doelgroep (aanbod jong en oud verhogen)
• Het moet aantrekkelijk zijn (nuttig)
• Continuïteit waarborgen 
• Meer professionele instellingen, diverse aard in huis ha-

len (fysio, bijles, huiswerkbegeleiding en etc.)
• Talencursussen
• ‘’Party’s’’  (communiefeesten, bruiloften, begrafenissen)
• Inloop functie / ontmoetingsplek 
• Activiteiten commissie
• Benutten terras en buitengebied
• Openingstijden ruimer
• Iedere vereniging bij eigen activiteit zelf man/vrouw 

kracht aan de BMV (dus een echte vrijwilliger) 
• Voor mensen van buitenaf: ruimte huren om eigen  

activiteiten te organiseren bedrijfsfeestjes
• E-sport gamen 
• Het huidige aanbod periodiek ter discussie stellen. Sluit 

het nog aan bij actuele ontwikkelingen of moet je ieder 
jaar  
vernieuwen

• Minder gaten in gebruik van individuele ruimtes
• Zonnepanelen
• Openstelling(tijden)
• Energie zuinig/neutraal maken
• Sanitaire voorzieningen afmaken
• Optimaliseren isolatie 
• Huiskamersfeer creëren, meer kleur, meer aankleding, 

minder steriel meer gezelligheid
• Voorplein aantrekkelijkere maken
• Nieuwe indeling aangepast aan de verschillende  

activiteiten
• Meer opslagruimte
• Aanpassen/opsplitsen bovengedeelte
• Caféruimte creëren

• Gezamenlijke/gedeelte inkoop met andere  
buurtverenigingen

• Goederen lenen van andere verenigingen: transparantie 
naar de verenigingen 

• Meer commerciële inkomsten werven
• Duidelijke prijslijst: Wat kost wat, huurprijs van een  

ruimte of tijd, 
• Balans opmaken inkomsten/uitgaven
• Betaalbare prijzen
• Gelijkwaardige huurprijzen tussen alle gebruikers
• Voor verenigingen andere consumptieprijzen 
• Crowdfunding
• Horeca personeel bijvoorbeeld inzetten met mensen met 

een beperking (denk aan evt. subsidies)
• ‘’Vrijwillige’’ bijdrage bewoners
• Gemeente meer meewerken behoud/onderhoud van 

gebouwen

• Bekendheid wie wat doet: smoelenboek (wie zijn  
vrijwilligers, aanspreekpunten en etc.)

• Samenwerking met andere gemeenschapshuizen
• Kartrekkers en mee werkers nodig
• Transparantie 
• Uitbaten/exploiteren
• Regelgeving omtrent vrijwilligers
• Bestuur onder de loep, verenigingen ook mogelijk  

bestuurslid worden, groter bestuur
• Met verenigingen rond de tafel zitten voor vrijwilligers 

achter de bar
• Twee grote verenigingen doen niet mee met deze BMV 

(begin nieuw gebouw)
• Alle  verenigingen moeten participeren in deze BMV

• Actiever op social media
• Gemeente Beekdaelen kalender
• P.R plan ontwikkelen
• Regelmatig evalueren
• Nieuwsbrief
• Vaker bestuurlijk overleg 
• Reclame
• Kamer van koophandel actiever benaderen
• Kenbaar maken wat er mogelijk is ‘’eten’’ bv. hapjes
• Mogelijk bekend maken van feestjes
• Website 

• Openheid in regelgeving
• Meer samenwerking tussen bijv. school + BMV 
• Plein mooi en groot maar er is niets te doen
• Keuken meer benutten 
• Ontmoetingen zoals deze vaker organiseren om een  

duidelijk beeld te krijgen, van wat er speelt in de  
gemeenschap
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4. Spelregels voor BMV De Henkhof

De Henkhof
Hartelijke huiskamer van Merkelbeek 

De Henkhof is dé plek voor en door Merkelbeek. Een thuis voor jong en oud, waar 
iedereen terecht kan voor ontmoeting en plezier. Het is een uitnodigende plek, 
centraal gelegen in Merkelbeek, waar de deuren wijd open staan voor alle inwoners. 

Elke dag opnieuw dient De Henkhof de gemeenschap in en rondom Merkelbeek. Het is een 

levendig gemeenschapshuis voor jong en oud en is bereikbaar en toegankelijk voor iedereen. 

Naast de vaste activiteiten die er wekelijks plaatsvinden, is er een uiteenlopende 

programmering die aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van Merkelbeek 

en daarbuiten. 

Alle gebruikers van De Henkhof krijgen ruimte om zelf activiteiten te organiseren. Activiteiten 

op het gebied van sport of cultuur, die mensen samenbrengen, ontmoeting stimuleren en 

mensen plezier laten beleven. Zo houden we samen De Henkhof betekenisvol voor de hele 

gemeenschap.

De Henkhof…
… hartelijk: iedereen is welkom bij De Henkhof, als gebruiker, vrijwilliger, deelnemer, 

en wordt warm ontvangen door de organisatie. 

… huiselijk: De Henkhof is toegankelijk, sfeervol en duurzaam. Ruimtes worden samen 

benut en onderhouden. 

… heerlijk: er valt voor iedereen iets te beleven bij De Henkhof. Jong en oud kan elkaar 

ontmoeten en meedoen aan een divers aanbod. 

… helder: De Henkhof zet zichzelf en daarmee Merkelbeek op de kaart. Er wordt helder 

en transparant gecommuniceerd, zowel naar buiten als naar binnen. 

.

.

Samen maken we van De Henkhof de huiskamer van Merkelbeek. Alle gebruikers, vrijwilligers 

en bezoekers dragen daar aan bij:

• Ieder idee of initiatief is welkom en kan voorgelegd worden aan het bestuur of de  

 activiteitencommissie.

• We zorgen samen voor het beheer en onderhoud van de ruimtes. We houden de  

 boel netjes en spreken elkaar er op aan als dit niet wordt nageleefd.

• We communiceren open en eerlijk met elkaar. Deel ervaringen met elkaar en met het  

 bestuur, zodat we successen kunnen delen en verbeteringen kunnen oppakken.

• Zoek de samenwerking met anderen om (nieuwe) activiteiten te organiseren.

• Gastvrijheid staat hoog in het vaandel bij De Henkhof. Ontvang bezoekers warm en  

 met een glimlach.

• Samen zetten we De Henkhof op de kaart. We communiceren veel met (potentiële)  

 bezoekers om het aanbod van De Henkhof onder de aandacht te brengen. 
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5. Concept organogram BMV De Henkhof
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Werkgroep 
communicatie

Werkgroep 
programma

Werkgroep 
jongeren

Werkgroep 
beheer

Bestuur BMV 
De Henkhof

Beheerder &
vrijwilligers

Gebruikersoverleg



6. Voorbeeld activiteitenformat
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7. Overzicht besparingen en inkomsten
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Actie Voor nodig Extra besparing

Duurzaamheidsmaatregelen Actie Gemeente Beekdaelen om 
maatregelen te realiseren

N.t.b.

Uitgebreide exploitatie-analyse Ondersteuning expert N.t.b. 

Opheffen OZB BMV De Henkhof Besluit Gemeente Beekdaelen N.t.b. 

Mogelijke besparingen

Mogelijke inkomsten

Actie Voor nodig Extra inkomsten

Analyse gebruikersovereenkomsten en 
huurtarieven

Ondersteuning jurist N.t.b.

Nieuw activiteitenaanbod:
• Arrangementen
• Ontmoeting ouderen
• Activiteiten jongeren
• Creatieve workshops

Inzet vrijwilligers en personeel
Geschikte faciliteiten
Communicatie

€ 2.500

Aantal activiteiten: 10
Aantal bezoekers: 25
Besteden: € 10

Fanclub De Henkhof (Club van 50) Inzet bestuur en sponsoren € 2.500

Crowdfunding Merkelbeek (iedere 
inwoner € 2)

Inzet bestuur en gebruikers € 3.000

Subsidiekansen herinrichting e/o 
activiteiten

Inzet expert (mogelijk via gemeente of 
Dorpslab)

N.t.b. 


