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Het doel van deze nieuwsbrief is om de vaste gebruikers van het Dorpshuis informatie te verstrekken
zodat niet hoeft te worden gewacht tot de eerstvolgende gebruikersvergadering. U wordt
uitdrukkelijk verzocht deze nieuwsbrief onder uw leden te verspreiden.
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Het nieuwe jaar
Met luid geknal werd overal in Nederland het jaar 2019 begonnen. Voor veel mensen een feest,
voor dieren een drama, dodelijke slachtoffers helaas te betreuren en schade niet te overzien. Het
Dorpshuis heeft het jaar 2018 goed doorstaan. Reden te meer om het nieuwe jaar met een receptie
te vieren.
Een 40-tal vrijwilligers en vertegenwoordigers van de gebruikende verenigingen waren op 13 januari
jl aanwezig. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het een gezellig samenzijn.
Voorzitters Peter den Broeder en Bart Kaan gaven in hun woordje hun terugblik op het jaar 2018 en
keken vooruit naar 2019. De Dörper Activiteiten Sociëteit gaat proberen meer te organiseren voor
jong en oud. De jeugd heeft de toekomst en ook het Dorpshuis wil daar deel van uit maken.
Tijdens deze middag kwam Hilco Visser ‘zijn’ bord 40 jaar na dato signeren. Dit bord heeft in de
bioscoop gehangen tot de sloop in december 1990. Via de Historische Vereniging Wieringen is het
Dorpshuis in het bezit gekomen van het bord.
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Agenda 1e half jaar
Op de website van het Dorpshuis Hippolytushoef (www.dorpshuis-hippolytushoef.nl) kunt u altijd de
meest recente agenda voor het Dorpshuis vinden. Gelukkig wordt het steeds drukker, maar
daardoor ook steeds lastiger om op korte termijn tussen de agenda te plannen. Neem dus tijdig
contact op met de zaalhuur coördinator Theo de Reus (06-52338645 of sdhsecretaris@gmail.com)

Facturering zaalhuur
In de maanden dat de nieuwe besturen van de Stichting Dorpshuis en de D.A.S. bezig bleek hen
dat er op vele wijze gefactureerd werd rondom de zaalhuur. Met ingang van het nieuwe jaar wordt
er naar de gebruikers (met uitzondering van de vereniging die maandelijks de vaste huur van €
97,50 betalen) wekelijks een factuur verzonden vanuit de Stichting. Indien er ook sprake is van
facturering voor de consumpties zullen die afzonderlijk door de D.A.S. in rekening gebracht worden.
De facturen vanuit de Stichting worden zoveel mogelijk per email worden verzonden.

Bijdrage Oranje Fonds
Stichting Dorpshuis Hippolytushoef krijgt € 3600,00 van het Oranje Fonds voor vervanging van de
muziekinstallatie en aanschaf van een beamer en groot scherm.
Het Dorpshuis Hippo biedt ruimte aan diverse lokale verenigingen en organisaties. Alle verenigingen
maken gebruik van achtergrondmuziek. Na ruim 22 jaar werd het hoog tijd de apparatuur te
vervangen. Omdat de vraag steeds groter werd om het Dorpshuis te voorzien van een beamer met
een groot scherm is dit in één project gevat.
Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen
in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar
verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin
Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Nieuw bestuurslid
Vanwege de overstap van Bart Kaan naar de D.A.S. kwam de vertegenwoordiger van Dartclub
Wieringen vrij. Robert Beer is zijn opvolger geworden.

BHV-AED training
De datums voor de training is nog niet bekend, maar zal ergens eind maart, begin april gaan
plaatsvinden. Houdt uw mail in de gaten.

Komende evenementen
Buiten de activiteiten van de gebruikers staat gepland:
9 februari: Bingo van de D.A.S.
23 en 24 februari: Klaverjasweekend
1, 2 en 3 maart: Toneelvoorstellingen Toneelvereniging Succes

Tot slot
Heeft u informatie die mogelijk in deze nieuwsbrief zou kunnen worden opgenomen, laat dat even
weten via de secretaris Theo de Reus (sdhsecretaris@gmail.com)
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