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Jaarverslag 2012 van Stichting dorpshuis ’t Wantij.
Het bestuur van de stichting heeft als doel het exploiteren van dorpshuis ’t Wantij
door middel van het opzetten van activiteiten ten behoeve van het
verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening. De
stichting is vertegenwoordigd met een lid van Dorpsbelang Buren om een band met
elkaar te houden die tot een goede samenwerking leidt.
In het bestuur van 2012 hebben zitting gehad: Bart Molenaar (voorzitter), Anita Bulté
(penningmeester), Alex Huisman (secretaris), Dirk Brouwer (dorpsbelang) en Mirjam
de Jong. Per 1 oktober is Rina Brouwer het bestuur komen versterken. Het bestuur
heeft verder in 2012 elf keer vergaderd.
Naast de leden van het bestuur zijn er een aantal vaste en losse vrijwillig(st)ers die
meehelpen in het dorpshuis. Een belangrijke schakel voor ‘t Wantij is de beheerder
Jos Bulté, hij zorgt ervoor dat alles reilt en zeilt in en om het dorpshuis. Een woord van
dank aan de beheerder en alle vrijwillig(st)ers voor de inspanning in het afgelopen
jaar is hierbij op zijn plaats.
Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk een dorpshuis vol activiteiten te draaien. Wij
staan dan ook zeker open voor nieuwe vrijwilligers en activiteiten. Spreek gewoon
even een bestuurslid of de beheerder aan als jij ook eens zou willen meedraaien bij
een activiteit.
Er zijn afgelopen jaar een hoop ontwikkelingen geweest bij de peuterspeelzaal.
Anita is, met behulp van Rina, intensief bezig geweest om aan de verplichtingen van
de wet Oké te voldoen. Hierdoor is er veel overleg geweest met Sociaal cultureel
werk en de gemeente Ameland. Deze samenwerking zal in de toekomst nog meer
uitgebouwd worden. Dit alles heeft er in geresulteerd dat per 1 januari de
peuterspeelzaal Wantij is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvangen
peuterspeelzalen het LRKP. Dit kunt u ook terug vinden op onze nieuwe website van
de peuterspeelzaal. www.peuterspeelzaalwantij.nl
Onze peuterspeelzaal heeft afgelopen jaar met 4 ochtenden gedraaid dit door de
vele toeloop van onze peutertjes die door Rina en Carmen weer vele mooi projecten
hebben doorlopen.
We hebben wel moeten constateren dat de belangstelling voor activiteiten van
jong en oud allemaal nog steeds terug lopen, maar we begrijpen ook wel dat
iedereen het tegenwoordig erg druk heeft maar laten we niet vergeten dat sociale
contacten ook erg belangrijk zijn.
Verder was de kinderdisco weer erg gezellig en onze jongste jeugd hebben hun
eerste danspassen weer aangeleerd in de vorm van sûnterklaasdansen.
Activiteiten zoals het bingo, klaverjassen, kruisjassen en sjoelen zijn weer bezocht en
Marijke Nieuwenboer (breien en Hooked Zpagetti) heeft haar workshops weer
opgestart.
Het consultatiebureau heeft ook zoals voorgaande jaren weer veelvuldig ons
dorpshuis gebruikt en ook is er weer zwangerschap gymnasiek gegeven.
De vrijmarkt was wederom een groot succes en het was mooi weer wat de aanloop
goed deed.
Al met al kunnen we terug zien op een goed jaar en we hopen, samen met u,
wederom een goed jaar tegemoet te gaan in dorpshuis ’t Wantij.

Onze slogan!! “Het dorpshuis hoort van ons allemaal”
Bestuur van stichting dorpshuis ’t Wantij
www.dorpshuiswantij.nl

