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Missie: 
 
It doarpshûs wol in sintraal moetingsplak wèze foar de ynwenners fan de Jutryp-Hommerts. 
 
 
Visie: 
 
de Verenigingen 
Het dorpshuisbestuur bestuurt namens de verenigingen. Het is belangrijk om goede contacten met 
hen te onderhouden en om te weten wat de wensen en zorgen zijn. De verenigingen moeten zich 
welkom voelen in hun eigen omgeving. 
  
de Pachter 
Het dorpshuisbestuur heeft het dagelijks beheer overgedragen aan een pachter. Hiervoor is het 
nodig dat de pachter de faciliteiten wordt geboden om zijn/haar ondernemerschap op een financieel 
gezonde wijze uit te kunnen voeren. Van de pachter wordt verwacht dat deze voor een organisatie 
zorgt die enthousiast en klantvriendelijk is en ervoor zorgt dat het dorpshuis “skjin en himmel” is. 
 
de Dorpsbewoners 
Het dorpshuisbestuur wil ervoor zorgen dat de dorpsbewoners het dorpshuis weten te vinden. Het is 
belangrijk dat er een variatie aan activiteiten plaats kan vinden voor verschillende doelgroepen. We 
willen oog hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen en samen met het dorpsbelang zoeken 
naar kansen voor nog beter gebruik in de toekomst. 
 
het Gebouw 
Het gebouw dient in eerste instantie veilig, toegankelijk en bruikbaar te zijn. Daarnaast wordt 
getracht om duurzame ontwikkelingen te volgen en het een modern aanzien te geven. 
Het is belangrijk dat het gebouw in een dusdanig goede staat wordt gehouden, dat multifunctioneel 
gebruik ervan gegarandeerd blijft naar de toekomst. 
 
de Overheid 
Goede contacten met gemeente, provincie en hieraan gerelateerde instellingen zijn belangrijk om 
goed op de hoogte te blijven van wet en regelgeving. In het verleden zijn subsidies van overheid en 
diverse instellingen een belangrijke mogelijkheid voor renovatie gebleken, welke niet mogen worden 
vergeten.  
 
Anderen 
Het dorpshuis wil open staan voor het organiseren van andere activiteiten of gebruik door andere 
partijen. 
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn een onmisbare factor voor het dorp. Door hen bestaat er een dorpshuis en wordt het 
verenigingsleven bruisend gehouden. 
 


