MFC De Boerhoorn
“De waarde van samen doen”
Vanaf het voorjaar 2021 is het nieuwe MFC (multifunctioneel centrum) De Boerhoorn dé plek voor veel
organisaties en burgers van Rolde. Door veel samen te doen zorgen zij voor een bruisende Boerhoorn en
dragen bij aan de leefbaarheid van Rolde. Ter voorbereiding voor de op te richten stichting Beheer De
Boerhoorn is hieronder aangegeven hoe het MFC de exploitatie ziet: “De waarde van samen doen”.
Wat willen we
De Boerhoorn is dé centrale ontmoetingsplaats van Rolde, bereikbaar voor alle inwoners. Het nodigt uit
tot ontmoeting, biedt onderdak aan cultuur, sport, educatie en welzijn en levert een bijdrage aan de
leefbaarheid in Rolde. Wij willen: een bruisende Boerhoorn, door samen doen.
Wat doen we
Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften uit het dorp. We stimuleren en ondersteunen
de activiteiten van onze gebruikers. We zorgen voor samenwerking met, en betrokkenheid van, alle
gebruikers en bezoekers. We zetten ons in voor het functioneren van de Boerhoorn als de huiskamer van
Rolde. We zijn Betrokken, Actief en doen het Samen.
Hoe doen we dat
De stichting beheert aan de Zuides De Boerhoorn: het nieuwe MFC-deel én het bestaande sportgedeelte.
We werken nauw samen met de eigenaar van de gebouwen, de gemeente Aa en Hunze, én met het
aangebouwde gezondheidscentrum.
Wij werken vanuit een bedrijfsplan en jaarplannen, we vertalen die naar activiteiten door:
o samen te werken met veel organisaties in en buiten de Boerhoorn
o ons te richten op langdurige samenwerking
o het exploiteren van een gebouw, geschikt voor verschillende gebruikers / functies
o te zorgen voor een laagdrempelig gebouw en organisatie
o een effectief en efficiënt beheer
o doelstellingen meetbaar te maken en te monitoren en communiceren over de uitkomsten
De exploitatie
De stichting stelt jaarlijks activiteiten- en werkplannen op en vertaalt dit in een begroting. Zij maakt
afspraken met de gemeente Aa en Hunze over de bijdrage in de exploitatie en het uitvoeren van de
sociaal- maatschappelijke functie. De verantwoordelijkheden van de eigenaar en huurder liggen vast in
een subsidie- en een huurovereenkomst. Gezien de bijzondere aanloop naar de exploitatie, dragen de
stichting en de gemeente de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eerste exploitatiejaar.
De inkomsten van de Boerhoorn komen uit de verhuur van ruimten, opbrengsten van horeca en diensten /
activiteiten. Personele kosten, inkoop horeca, energie, huurderonderhoud en schoonmaak zijn de grootste
uitgaven. Het MFC staat voor een goede, maar doelmatige uitvoering en let op de kosten!
Communicatie
De Boerhoorn werkt, vanuit een open houding, aan een goede relatie met de bewoners van Rolde. We
halen onze opgave uit de maatschappij: wat verwachten bewoners van de Boerhoorn. We spreken
heldere kaders af met de gemeente en de gebruikers. We formuleren de doelstellingen van de
beheerorganisatie, bespreken deze en rapporteren over de resultaten. We streven naar een eenduidige
communicatie door alle gebruikers.
Onze organisatie
Vanaf medio 2021 doet de stichting Beheer Boerhoorn het beheer, als onderneming zonder
winstoogmerk. Het bestuur zorgt voor een strategisch plan, vertaalt dit naar doelstellingen en is
verantwoordelijk voor de exploitatie. Zij zorgt voor de organisatie en taakverdeling naar beheerder(s), naar
de gebruikers en vrijwilligers.

Het bestuur voelt zich sterk verbonden met het leven in Rolde en de doelstelling van de Boerhoorn. Het
bestuur heeft voorkeurszetels vanuit de “professionele gebruikers” en “sport/cultuur”, een onafhankelijke
voorzitter. Het bestuur betrekt zoveel mogelijk bewoners bij het gevoerde beleid en de toekomstplannen.
Doe mee in het bestuur
Voor de nieuw op te richten stichting zoeken wij bestuursleden. Wie zoeken we, wat is er al bekend ? Op
de website www.deboerhoornrolde.nl staat o.a. het Bedrijfsplan (wat gaan we doen) en het profiel van het
bestuur (wat zoeken we, hoe gaan we werken). Wij vragen aan belangstellenden om een reactie te sturen
met de motivatie om van de Boerhoorn een Bruisend MFC te maken. Tot 21 november kunt u uw
interesse kenbaar maken met een mail aan: ……………..
Voor eventuele vragen kun u contact opnemen met een van beide kwartiermakers Johan Dijk
(jojadijk@live.com) of Netty Weijenberg (kwartiermaker1@gmx.com)

