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Beleidsplan 2018-2020 
 
In 2017 bestond ‘t Dijckhuis al weer 5 jaar en heeft het een vaste plaats in Vierpolders 
gekregen. Verruimde openingstijden door meer verhuur en veel activiteiten, gestimuleerd 
door de stichting. De stichting blijft actief ter waarborging van het dorpshuiskarakter en de 
toegankelijkheid voor alle inwoners van Vierpolders. 
 
De bestuursleden overleggen regelmatig met de beheerder(s) van ’t Dijckhuis en promoten of 
organiseren activiteiten die bijdragen aan het functioneren van deze ontmoetingsplaats voor 
Vierpoldenaren en aan de sociale cohesie binnen het dorp Vierpolders in het algemeen. 
 
Doelen tot 2020 
Voor de komende jaren tot 2020 heeft het bestuur zich ten doel gesteld: 

• Toegankelijkheid van ’t Dijckhuis op maandag t/m zaterdag, zowel ‘s ochtends, ’s middags 
als ’s avonds. 

• Stimuleren van inwoners van Vierpolders tot het organiseren van activiteiten, die inwoners 
naar ’t Dijckhuis trekken. Specifiek wordt daarbij gedacht aan: 

o Lezingen voor verschillende doelgroepen 
o Wandel- en fietsgroepen vanuit ‘t Dijckhuis 
o Kunstexposities 
o Muziekavonden 
o Koffie ochtenden 
o Cursussen voor senioren 
o Workshops c.q. informatie avonden 
o Sinterklaasintocht 
o Activiteiten voor de jeugd, zoals Halloween, carnaval, disco 
o Kerstactiviteiten 
o Nieuwjaarsbijeenkomst 
o Repair-café 

• Zoeken van samenwerking met de andere gebruikers binnen de multifunctionele 
accommodatie, zoals  school, fysiotherapeut, kapper, dorpssupermarkt 

• Betrekken van bewoners van de bovenliggende appartementen en vrijwilligers bij de 
organisatie van ’t Dijckhuis. 

• Genereren van gelden voor activiteiten. 
 
Daar de gemeente voornemens is kritisch te kijken naar haar onroerend goed, zal de Stichting 
nauw contact houden met de gemeente om zo tijdig te kunnen anticiperen op de dan ontstane 
situatie. Vooruitlopend hierop onderzoekt de Stichting ook de mogelijkheid van het onder eigen 
beheer nemen van ’t Dijckhuis. 
 
Overlegmomenten 
Het bestuur van de stichting vergadert regelmatig (4 tot 6 keer per jaar) zowel onderling als met de 
beheerder(s) van ’t Dijckhuis. 
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