Ferwâlde te Plak!
Nijs fan ‘e Finne-Ferboukommisje

Nu we jullie via de algemene ledenvergadering even niet op de hoogte hebben kunnen stellen van de
stand van zaken rondom de verbouw en herinrichting van de Finne dit schrijven in de Klepel.
Sinds we september 2016 onze intrek hebben genomen in de Finne en het gebouw met z’n allen hebben
leren kennen, werd al gauw duidelijk dat we behoefte hadden om van het dorpshuis een smûker plekje
te maken. Van de schoolsfeer die het gebouw toch nog steeds uitademde naar een dorpssfeer. We
willen daarnaast De Finne beter kunnen gebruiken, zodat we iedereen een mooi en goed plekje kunnen
geven en ook nieuwe gebruikers kunnen verwelkomen. Een prachtige slag hebben we afgelopen
kerstvakantie al weten te maken door een vaste wand te plaatsen tussen de kinderopvang en de rest
van het dorpshuis, te kiezen voor nieuwe kleuren en het meer ‘eigen’ te maken met Ferwoude op
canvas van Gerben Stellingwerf. Geweldig dat we deze schilderijen van Eke in bruikleen mogen hebben!
Dit jaar staat tot nu toe in het teken van het werven van fondsen om de rest van onze plannen ook
daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Veel werk achter de schermen. Want het was al snel duidelijk dat
dit alles een omvangrijk financieel plaatje met zich meebrengt: een keuken- en barfunctie, ruimte voor
voorraad, uitbreiden opslagruimte, een volwaardige aparte overlegruimte, zonneschermen, een
herentoilet, een damestoilet op ‘dames’-hoogte, meer groen en een terras om maar eens even wat te
noemen. Gaandeweg is het plan nog breder getrokken en zijn ook de aanschaf van zonnepanelen en
laadpalen voor elektrische fiets en auto in de plannen opgenomen. Want ondanks dat we een behoorlijk
nieuw gebouw hebben dat al de nodige duurzame toepassingen kent, de energierekening is een forse.
Met de opbrengst van zonnepanelen willen we de energierekening verlagen en we willen ons dorpshuis
hiermee nog duurzamer maken.
We hebben inmiddels al een prachtige ‘duit in het zakje’
toegezegd gekregen van het Oranje Fonds, van Fonds
Bolsward Dronrijp 1993 en van het Coöperatiefonds van de
Rabobank. En we staan te popelen om met de uitvoering te
beginnen. We moeten ons enthousiasme nog even
beteugelen, want we hebben de financiering op dit moment
nog niet dekkend. Ons geduld wordt op de proef gesteld en
wachten de reactie van de andere fondsen verder af.
Misschien goed om te weten sommige fondsen zomaar 4-5
maanden nodig hebben om de aanvragen te beoordelen. De
aanvraag zelf moet worden vergezeld van een projectplan,
begroting, dekkingsplan, jaarverslagen en ga zo nog maar
even door.

€ 5.000,-nog
we

€ 2.500,--

€ 20.000,--

Wij hopen van harte dat we jullie binnenkort meer positief nieuws
kunnen brengen en dat we uiteindelijk ons complete plan tot
werkelijkheid kunnen maken! Met groet, de Verbouwcommissie: Evert-Jan, Coba, Johan Willem, Tjeerd,
Durk, Gertrud, Marten en Willie

