Actueel beleidsplan

Inleiding

Angerlo is een klein dorp op de grens van de Achterhoek en de Liemers. In het middelpunt
van het dorp staat de Galluskerk en de aangrenzende pastorie Mommenhofstede. De
pastorie was een aantal jaren niet in gebruik. De eigenaar (PKN gemeente DoesburgAngerlo) overwoog het pand af te stoten. Een kleine groep mensen heeft het initiatief
genomen om een nieuwe bestemming te vinden voor de Mommenhofstede. Zij hebben een
uitgebreide consultatieronde gehouden bij belanghebbenden en geïnteresseerde
dorpsgenoten. In deze tijd van individualisering is het niet vreemd dat de behoefte aan
samen zijn en ontmoeten de boventoon voert. Evenals zingeving en samen werken en
samen bidden, mediteren of de stilte zoeken. En gezamenlijke activiteiten op kook- en
creatief vlak. Zo’n wens is niet uniek voor Angerlo en Doesburg. Elders in het land vormen
zich groepen rond hetzelfde thema. Vaak als initiatief van mensen die eerder al, of nog,
actief zijn in hun eigen kerkgemeenschap of in het verenigingsleven. Door alle
levensovertuigingen heen vormen ze zogenaamde pioniersplekken. Iedereen is er welkom.
De pioniersgroep in Angerlo Doesburg is onderdeel van de landelijke pioniers
leergemeenschap. De Angerlose dorpsbewoners hebben de naam ‘Komdersuut’
aangedragen als een uitnodiging naar buiten te komen om samen te zijn en met elkaar in
gesprek te gaan.
Na enkele maanden is de Stichting Pioniersplek Angerlo-Doesburg opgericht (verder te
noemen Komdersuut). Op basis van het fundamentele pioniersplan is dit praktische
beleidsdocument voor de Stichting opgesteld, om de bestuurlijke verantwoordelijkheid
handen en voeten te geven.

Doelstelling, visie en strategie

Komdersuut wil een ‘oplaadpunt’ creëren, waarmee er eigentijdse vormen van
ontmoeting, zingeving en geloven ontstaan. Komdersuut zet de pastorie Mommenhofstede
in als centrale plek voor de dorpsgemeenschap (omwonenden uit Angerlo en de wijk
Doesburg Beinum, passanten in ruime zin en belangstellenden). In een gastvrij
gemeenschapshuis brengen we generaties bij elkaar en proberen we de kwaliteit van leven
op een interactieve wijze te verbeteren.
In aanvulling op bestaande Angerlose instellingen zal Komdersuut een kleinschalige
voorziening zijn. We willen samenwerken met organisaties die kenmerkend zijn voor de
Angerlose/Doesburgse gemeenschap waar onder de Galluskerk, dorpshuis De Meent, het
kerkelijk centrum De Whemerhof, basisscholen De Trompetter en De Wetelaar en de
minicamping in Angerlo.
Professionals en vrijwilligers realiseren dit plan al werkend, stap voor stap. We kijken wat
succesvol en werkbaar is, welke nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen. Concrete
doelen en tijdshorizon worden daarom in de eerstkomende jaren steeds opnieuw
beoordeeld in het licht van het perspectief van een succesvol “gemeenschapshuis” op
langere termijn.

Organisatie

We hebben gekozen voor een stichtingsvorm om rechtspositioneel onze
verantwoordelijkheid te nemen en tegelijkertijd onze zelfstandige positie te benadrukken.
Komdersuut wordt gedragen door de pioniers als uitvoerend team, aangevuld met
vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen vaste vrijwilligers zijn met een eigen taak of incidentele

vrijwilligers die oppakken wat er op dat moment ligt. De organisatie kent ook
meewerkenden, die door gemeentes of organisaties worden ingezet om werkervaring op te
doen of te wennen aan werkcontacten als opstap naar betaald werk elders. Voor de
coördinatie van alle vrijwilligers en hun taken, en de dagelijkse gang van zaken zijn er
twee medewerkers op contractbasis ingehuurd. Die zijn beiden overigens ook nog voor een
gelijk deel als vrijwilliger werkzaam.

Bestuur

Het bestuur staat op afstand in die zin, dat de pioniers zelfstandig invulling geven aan het
gezamenlijk vastgestelde pioniersplan en beleidsdocument. Om de communicatie tussen
pioniers en bestuur optimaal te houden neemt een van de pioniers plaats in het bestuur.
De overige bestuursleden zijn aangezocht als afspiegeling van de diversiteit van de
beoogde doelgroep. Niet alleen komen de bestuursleden uit de Angerlose en Doesburgse
gemeenschap, zij hebben ook – en dat is voor ons héél belangrijk - hun wortels in de
verschillende levensovertuigingen.
Huidig bestuur:
Henk van Bokhoven voorzitter
Dick Offermans
penningmeester
Jolanda Berntsen
secretaris
Lida Clasener
bestuurslid pioniersteam
Wil Verlaan
bestuurslid fondsenwerving
Richard Klooster
adviseur van het bestuur

Uitvoerders

Twee pioniers zetten zich, als gezegd, voor een aantal uren als zzp’er in om vooral de
coördinerende taken uit te voeren. Het stichtingsbestuur is de opdrachtgever van de
coördinatoren. Het merendeel van het uitvoerende werk wordt gedaan door vrijwilligers.
Het stichtingsbestuur schept voorwaarden voor de veiligheid en aansprakelijkheid bij hun
werkzaamheden. Het bestuur zorgt ervoor dat financiën beschikbaar zijn / beschikbaar
komen en beheert die ook. Het pioniersteam is verantwoordelijk voor de begeleiding van
de vrijwilligers.
Huidige pioniers:
Erika Klooster
André Bikker
Lida Clasener
Trudy van Herwaarden
Toos Ridt-Rietman

Financiële middelen

Het vertrekpunt is subsidie van de lokale Protestantse Gemeente te Angerlo- Doesburg en
de landelijke Protestantse Kerk. Ook de Brantsenstichting heeft een bijdrage geleverd.
Daarnaast is er voor de komende 5 jaar aanvullende steun nodig. Het pionierstraject heeft
nu subsidie voor 3 jaar. Aansluitend is er budget om dit in 2 jaar af te bouwen naar
financiële zelfstandigheid op basis van inkomsten uit activiteiten en bijdragen vanwege
dagbesteding en professionele begeleiding.
Daarnaast doen wij een beroep op lokale stichtingen en de provincie Gelderland om in de
opstartfase de begroting sluitend te krijgen en voor het subsidiëren van projecten.
Het werken met vrijwilligers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en gepensioneerde
vakmensen, maken de verbouwing en het onderhoud haalbaar. Het samen bouwen aan een
gemeenschappelijke plek is al een doel op zich en versterkt de onderlinge band.

Als het gaat om specialistisch werk, hebben lokale ondernemers en bestaande relaties de
voorkeur. Recyclen van grondstoffen en materialen is een speerpunt. Deze manier van
werken zal de kosten drukken. Om de pastorie tot een functionele, professionele plek te
maken, zal er geïnvesteerd moeten worden in mensen, coördinatie en het vormgeven van
het oplaadpunt op praktisch, sociaal en geestelijk niveau.

Activiteiten

In de opstartfase waar we nu nog in zitten wordt er veel kluswerk verricht.
Kadowinkel - Er is een winkelruimte gecreëerd waar mensen hun eigen creatieve – of
streekproducten kunnen aanbieden. 20% van de opbrengst wordt bestemd voor
Komdersuut.
Samen onderhouden - Er wordt achterstallig onderhoud gepleegd door de vrijwilligers. Zij
maken het monumentale gebouw geschikt voor de beoogde doelstelling van de stichting.
Denk daar bij in dit stadium aan inrichting, verfwerk en toegankelijkheid.
Kadobieb - Op woensdag en donderdag is Komdersuut open voor bezoekers die voor de
kadobibliotheek komen of voor een kopje koffie/thee en een luisterend oor. Er
wordt ook huiswerkhulp gegeven.
Schoolmoestuin - Er wordt gestart met het moestuinproject ‘Van tuin naar tafel’, waar
samen met basisschool de Trompetter een moestuin wordt aangelegd naast de school. De
schoolkinderen kunnen daar met hulp van vrijwilligers hun eigen groente en fruit
verbouwen.
Koken en eten - Met de oogst wordt samen gekookt en gegeten. Daarbij ligt de aandacht
vooral op samenspel tussen de generaties en tegengaan van vereenzaming door samen de
maaltijd te delen. Elke laatste donderdag van de maand kan er worden gekookt en
gegeten. Ook hier speelt de ontmoeting van generaties een grote rol.
Historische route - Er is een cultureel project aangevraagd en toegekend om de plek van
de pastorie als monument te gaan beschrijven en in zijn historische context te plaatsen als
dorpskern van Angerlo. Om de nieuwkomers en de oorspronkelijke bewoners een
gezamenlijke beleving/trots te geven van de historie van dit leefgebied, brengen we hen
bij elkaar.
Inrichting buitenruimte - het pand ligt in een prachtige groene oase midden in het dorp. De
buitenruimte is een uitstekende plek voor een oplaadpunt. Een buitenterras, hangmattenbos en een reuzen schaakspel, aansluitend bij het terras, zijn allemaal plannen die
wachten op verdere realisatie.
Sport en spel uitleen - Komdersuut beschikt over een prachtige houten pipowagen die
ingericht gaat worden als sport en spel uitleen. Kinderen en jongeren kunnen symbolisch
geld verdienen door klusjes te doen. Met deze symbolische munten kunnen ze sport en spel
materiaal huren.

Vieren – Er is aandacht voor christelijke en nationale feestdagen. De betekenis
ervan, aan de hand van oude verhalen en oud Hollandse toepasselijke spelen
worden aangedragen. Door de generaties heen wordt elkaars kennis, ervaring en

enthousiasme ingezet. De voorbereiding van het kinderkerstfeest, een voorbeeld
van deze vieringen, is in volle gang.
Huidige situatie
In april dit jaar is gestart met het inrichten van de bestuurlijke organisatie.
Bestuursleden zijn aangezocht en de installatie vond plaats. Daarna was het tijd
om statuten te maken, een Anbistatus aan te vragen en de bankzaken op de rit te
krijgen. In de vroege zomer is een samenwerkingsverband getekend met de PKN
landelijk en de PKN Angerlo-Doesburg om het gebruik en de wederzijdse
voorwaarden en toezeggingen vast te leggen.
Het achterstallig onderhoud aan het gebouw maakte het (nog) niet bruikbaar als
pioniersplek Komdersuut en daar heeft tot de zomer de nadruk gelegen. En die ligt
er nog, maar we kunnen al aardig aan de slag met passanten en bezoekers. In het
voorjaar zijn omwonenden uitgenodigd om over de plannen te praten, waar de
naam Komdersuut, aangedragen door een bewoner, zijn start heeft gekend. In de
zomer zijn activiteiten gepland om de kinderen die niet op vakantie waren een
leuk programma te bieden en hen en hun ouders bekend te maken met het
initiatief. Nu in de herfst de stilte enigszins neerdaalt, terwijl de klussers
onversaagd verder verven, timmeren en inrichten, is het tijd alle liggende plannen
om te zetten in aanpak. Er moeten gelden worden aangevraagd voor het
toegankelijk maken van het gebouw, toiletten worden aangelegd en een moderne
keuken worden ingericht die aan alle hygiënische voorwaarden voldoet. De plannen
voor de moestuin moeten besproken worden met de omwonenden; de inwoners van
Doesburg Beinum worden betrokken bij de activiteiten.
Via sociale media en de vrijwilligerscentrale bouwen we ons vrijwilligersnetwerk
momenteel uit.
Dit beleids- en actualiteiten overzicht zal elk half jaar worden geactualiseerd rond
oktober en april.
Huidige versie oktober 2018

