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1. Voorwoord

Het jaar 2017 stond voor ons vooral in het teken van 
ontwikkeling. Wij hebben als bestuur de keuze gemaakt 
om van Trefkoele+ de komende jaren meer te maken 
dan een gebouw waar je een ruimte kunt huren om te 
sporten of een boek kunt lenen bij de bibliotheek. Wij 
hebben duidelijke keuzes gemaakt om van Trefkoele+ 

het bruisend middelpunt van het dorp te maken, een 
echt kulturhus. Onze visie en missie om dit te realiseren 
hebben wij een meer prominente plek gegeven in ons 
jaarverslag van 2016.

In dit jaarverslag leggen we het accent op de dingen 
die we al bereikt hebben. Maar ook wat niet lukte en 
welke zaken we nog willen bereiken. Ik ga niet in op 
alle hoogtepunten die we het afgelopen jaar hebben 
gehad, maar ik maak voor ons imago-onderzoek graag 
een uitzondering. Een professioneel onderzoek uitge-
voerd door studenten van Windesheim, onder de be-
volking van Dalfsen, heeft duidelijk aangetoond dat wij 
met het ontwikkelen van ons kulturhus op de juiste weg 
zijn en dat dit ook wordt gewaardeerd. We kregen na-
melijk in de enquête daarvoor een 7,7. Wel waren er 
opmerkingen over praktische zaken in het gebouw. Die 
zien wij als bestuur als een uitdaging. Een voorbeeld 
daarvan is de klimaatbeheersing binnen Trefkoele+ 
die als onder de maat wordt ervaren. Op dit moment 
van schrijven loopt de aanbesteding voor een aanpas-
sing die deze problemen zou moeten oplossen. Naar  
verwachting hebben we voor de zomer van 2018 de 
nieuwe klimaatbeheersing operationeel.  

In 2018 gaan we verder om van Trefkoele+, naast het 
grootste ook het beste kulturhus van Overijssel te ma-
ken. Om dit te bereiken moeten we vooral luisteren 
waaraan behoefte is en zelf initiatief nemen om deze 
waar te maken. In goed overleg met de gemeente 
zijn we samen met de bibliotheek aan het verkennen 
hoe we de rol van programmamanager, de spil in de 
kulturhus-ontwikkeling, beter kunnen positioneren. De 
gedachte daarachter is dat je activiteiten niet van een 
afstand bepaalt en ontwikkelt, maar midden tussen de 
organisaties en de mensen. Want een kulturhus maak je 
en beleef je samen. 

Wij  zetten de deuren open voor iedereen die daar aan 
mee wil werken, waardoor Kulturhus Trefkoele+ mid-
den in de Dalfser samenleving wordt geplaatst.

Onze missie is dat wij een laagdrempelig kulturhus wil-
len zijn waar mensen van alle leeftijden, allochtoon en 
autochtoon, valide en mindervalide elkaar ontmoeten, 
kennis kunnen opdoen, zich kunnen ontspannen en 
waar tal van activiteiten plaatsvinden op het  gebied 
van sport, recreatie, educatie, cultuur en welzijn.

Daardoor draagt Trefkoele+ bij  aan een leefbare, vitale 
en sociale leefomgeving waarin Dalfsenaren zich prettig 
voelen en waardoor zij zo lang mogelijk kunnen blijven 
meedoen aan onze lokale samenleving.

Namens het bestuur,

Geert Schepers
Voorzitter
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1. Samenvatting en vooruitblik

Het bestuur is tevreden over de gang van zaken binnen 
Kulturhus Trefkoele+ in 2017. Niet alleen omdat het jaar 
positief is afgesloten met een saldo van 12.000 euro, maar 
eerst en vooral omdat de  omslag naar het kulturhus ver-
der gestalte heeft gekregen. Het aantal vaste partners is 
licht gegroeid, vele nieuwe activiteiten zijn ontplooid en de 
bezetting van de zalen is verder toegenomen. Nog sterker: 
er kan niet volledig aan de toenemende vraag naar ruimte 
worden voldaan. 

De website is vernieuwd, het webbezoek stijgt, de 
website wordt langer bezocht en er is nu de mogelijk-
heid om je te abonneren op de email-nieuwsbrief. Het 
imago-onderzoek toont aan dat de inwoners van Dalf-
sen, partners en gebruikers van Trefkoele+ tevreden zijn 
over en met het kulturhus en dat belonen met een hele  
dikke 7. Kulturhus Trefkoele+ begint echt handen en 
voeten te krijgen door groei van partners en activitei-
ten. Hiermee vervult zij in samenwerking met haar part-
ners steeds beter de sportieve, sociaal-maatschappelijke 
en culturele rol die we beogen en draagt zij bij aan een 
blijvend vitaal Dalfsen.

Het licht positieve resultaat van 2017 is voor het be-
stuur geen reden om tevreden achterover te leunen. 
Zoals in dit jaarverslag valt te lezen staat het bestuur in 
2018 voor de grote uitdaging, zeker ook in financiële 
zin, om de beheersing van het binnenklimaat van het 
hele gebouw op orde te krijgen. De financiële inspan-
ning die dit vereist kan Trefkoele+ niet in haar eentje 
opbrengen. Gesprekken hierover met de gemeente zijn 
gaande. Voorts wordt nog steeds gezocht naar moge-
lijkheden om het gebouw te ‘vergroenen’, al dan niet in 
combinatie met zonnepanelen. 

Daarnaast zijn er tal van nieuwe ontwikkelingen en 
voornemens die van bestuur en personeel de nodige 
inspanningen zullen vergen. Zoals de plannen van de 
bibliotheek, Saam Welzijn en de gemeente om een in-
formatiepunt in te richten. 

Het Infoplein wordt de fysieke plek waar inwoners van 
Dalfsen terecht kunnen met al hun vragen over zorg, 
wonen, welzijn, werk en inkomen: persoonlijke, prak-
tische, complexe of eenvoudige vragen. De plek waar 
de vraag verhelderd wordt en daar waar nodig ‘warm’ 
wordt doorverwezen naar de juiste instantie. Of de ver-
sterking van de functie van programmamanager en de 
rol van het Trefteam, in het bijzonder de versterking van 
de samenwerking met Saam Welzijn en de bibliotheek. 
Het idee hierachter is dat de kulturhusgedachte hier-
mee verder wordt ingevuld. Van belang daarbij is ook 
dat de samenwerkingsrelatie met de gemeente verder 
wordt uitgebouwd.

Dit alles vergt het nodige van het personeel en leiding-
gevende en heeft als consequentie dat verder geïnves-
teerd zal moeten worden in scholing en coaching van 
personeelsleden. Gelet op de toenemende omvang van 
organisaties en activiteiten en de daardoor toenemende 
complexiteit van de samenwerkingsrelaties, is het nood-
zakelijk om een goede beleidscyclus op te zetten. Het 
bestuur gaat aan de slag om een meerjarenbeleidsplan 
op te stellen, minder ad hoc van karakter, en uitmon-
dend in jaarlijkse activiteitenoverzichten. De activiteiten 
moeten regelmatig geëvalueerd worden en zo nodig 
moet het beleid bijgesteld worden.

Kortom, zeer stevige en ambitieuze uitdagingen waar 
het bestuur in 2018 een antwoord op moet zien te vin-
den.
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2. Het reilen en zeilen van 
    het kulturhus

2.1. Partners en overige organisaties
Ook 2017 kende weer de nodige dynamiek in organi-
saties en activiteiten. Zoals uit het overzicht in bijlage 1 
blijkt werkte Trefkoele+ in 2017 samen met 19 partners, 
maakten 33 sportorganisaties gebruik van de zalen van 
en organiseerden 24 overige organisaties één of meer 
activiteiten in het grootste kulturhus van Overijssel.  
Samen gaven zij een brede invulling aan de sociaal-
maatschappelijke, culturele en sportieve functie van 
Kulturhus Trefkoele+.

In 2017 kon Trefkoele+ twee nieuwe partners verwelko-
men: VluchtelingenWerk Oost Nederland en het Zorg-
café. VluchtelingenWerk nam na een jaar afwezigheid 
weer haar intrek in Trefkoele+. De andere nieuwkomer 
in 2017 was het Zorgcafé dat, in verband met sluiting 
van café de Brinkhof, naar een nieuwe locatie moest 
uitzien. Als partner is het Rode Kruis vertrokken, maar ze 
voert nog wel activiteiten uit in ons kulturhus. Per saldo 
is het aantal partners naar 19 gestegen, bestaande uit 
16 maatschappelijke en 3 commerciële partners.

Ook bij de sportorganisaties vonden enkele mutaties 
plaats. De darters hebben Trefkoele+ verlaten en Free-
runningbedrijf Zero kwam. De darters vonden het Plus-
Café minder geschikt voor het beoefenen van hun sport 
en vertrokken naar café Nikki’s. Daar tegenover stond 
de komst van Freerunning Zero, een snelgroeiende 
sportorganisatie met meerdere vestigingen in Noord-
Nederland. Vrijwel direct na de komst van een nieuwe 
voorzitter van Morrenhof-Jansen Tophandbal Dalfsen 
zijn gesprekken over nauwere samenwerking tussen 
Tophandbal Dalfsen en Trefkoele+ in gang gezet. Deze 
gesprekken hebben ertoe geleid dat de communicatie 
over organisatie en faciliteiten sterk is verbeterd. Het 
resultaat hiervan is onder meer het op gezette tijden 
beschikbaar stellen van de sportzaal ten behoeve van 
sponsorbijeenkomsten en het plaatsen van prijzenkast 
waar een deel van de inmiddels omvangrijke verzame-
ling bekers en prijzen permanent tentoongesteld kan 
worden. Trefkoele+ begint steeds meer een echt thuis-
honk voor de handbal te worden.

Interview met Wiljo Wienen, 
voorzitter Morrenhof-Jansen Tophandbal Dalfsen

“De meest verbindende ondernemer van Dalfsen”

Deze kwalificatie gaf onze inmiddels oud-wethouder 
Klaas Agricola aan Wiljo Wienen tijdens de Dami-
tobeurs van 2016 in Trefkoele+. Met dit bericht op 
DalfsenNet in het achterhoofd hadden wij een ge-
sprek met de kersverse voorzitter van Morrenhof-
Jansen Tophandbal Dalfsen. Natuurlijk over handbal. 
Maar het werd een gesprek dat vooral ging over zijn 
visie op de relatie tussen tophandbal en breedte-
sport, op tophandbal en Trefkoele+ en op de relatie 
met Dalfsen.
Na 11 jaar bestuurslid van de Industriële Club Dalfsen 
(ICD) te zijn geweest, waarvan 6 jaar als voorzitter, 
vond Wiljo het een goed idee om het eens een poos-
je rustig aan te doen. Even bijkomen van alle drukte 
die het voorzitterschap van ICD met zich meebracht, 
naast het leiden van een auto-/kraanbedrijf met in-
middels 9 medewerkers. Maar van die rust kwam 
niets terecht. Vrijwel direct klopte Tophandbal Dalf-
sen bij hem aan of hij geen voorzitter wilde worden. 
En zoals het een goed ondernemer betaamt wilde hij 
eerst graag zijn visie op tophandbal met het bestuur 
doornemen. Toen bleek dat zijn opvattingen over het 
leiden van een handbalorganisatie als een bedrijf en 
over het accent dat moet liggen op de doorgroeimo-
gelijkheden van handbaltalenten tot professional in 
grote mate werd gedeeld, hapte Wiljo toe. 
                                                    
Gevraagd naar zijn speerpunten voor de komende 
periode is Wiljo zeer duidelijk:
“Er moet veel meer samengewerkt worden met de 
breedtesport; topsport en breedtesport handbal zijn 
met elkaar verbonden en kunnen van elkaar leren, el-
kaar enthousiasmeren. Tevens zorg je hiermee voor een 
betere ontwikkeling en doorstroming van talenten”. 
Maar niet alleen samenwerking tussen topsport en 
breedtesport is belangrijk. 
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Ook samenwerking met de thuisbasis, Trefkoele+, 
neemt een belangrijke plaats in op zijn verlanglijstje. 
Samenwerking om tot steeds betere faciliteiten voor 
handbalsters, sponsoren en publiek te komen. Sa-
menwerking waar ook Trefkoele+ uiteindelijk baat bij 
heeft. Heel fijntjes wijst Wiljo in dit verband nog eens 
op de gemiste kans om bij de vernieuwbouw in 2014 
de afmetingen van Trefkoele+ in overeenstemming 
te brengen met de eisen van de Europese handbal-
bond. Inmiddels heeft het bestuur van Trefkoele+ de 
uitgestoken hand aanvaard en worden diverse wen-
sen vervuld: zo wordt de sportzaal tijdens thuiswed-
strijden tot sponsorruimte omgebouwd, wordt een 
prijzenkast geplaatst waarin de inmiddels zeer vele 
prijzen een plaatsje vinden  en worden diverse tech-
nische wijzigingen aan het gebouw aangebracht. 
Tot slot noemt Wiljo ook het belang van de maat-
schappelijke rol die de handbalsters hebben te ver-
vullen. “Zo hebben de meiden zich inmiddels laten 
zien bij de halve marathon en bij de schrijfmarathon 
van Amnesty International. Deze zichtbaarheid moet 
de binding met de Dalfser gemeenschap en het gevoel 
dat Dalfsen trots is op wat het handbalteam presteert 
vergroten”.

Uit het voorgaande wordt overduidelijk dat Wiljo in-
derdaad een echte verbinder is. Iemand die de ver-
binding legt tussen topsport en breedtesport, tussen 
handbal en Trefkoele+ en tussen handbal en de lokale 
gemeenschap. We gaan nog mooie jaren met hem 
tegemoet.

Wiljo Wienen en het eerste team van Morrenhof-
Jansen na afloop van de competitiewedstrijd tegen E+O.
Foto: Johan Bokma.
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2.2. Nieuwe activiteiten
Enkele nieuwe activiteiten zijn in de loop van 2017 door 
Trefkoele+ opgestart. De ene overigens meer succes-
vol dan de andere. Tot de eerste categorie behoorden 
Apenkooi voor jongeren en Springkussenfestijn Jump. 
Apenkooi werd georganiseerd voor jongeren die een 
vrije dag hadden door de staking van de onderwijzers 
in het basisonderwijs. Trefkoele+ sprong flexibel in op 
deze zich vrij plots voordoende ‘calamiteit’, waar veel 
werkende ouders mee werden geconfronteerd. Van 
deze activiteit werd in ruime mate gebruik gemaakt. 
Een andere succesvolle activiteit was het Springkussen-
festijn Jump dat als vakantie-activiteit werd georgani-
seerd. 

De werkgroep Kinderen Integratie Dalfsen en omstre-
ken (KIDEO) startte dit jaar met creatieve lessen voor 
vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 
en hun klasgenootjes. Met als doel om de integratie in 
de Dalfser gemeenschap te bevorderen. Vanwege het 
unieke karakter van dit project, passend bij ambitie van 
de gemeente om een betekenisvolle rol bij de integratie 
van statushouders te spelen, sluiten we dit hoofdstuk af 
met een meer uitgebreide beschrijving van dit project.
Tot de nieuwe activiteiten die achteraf minder succes-
vol bleken, behoren Sporten voor statushouders en de 
Kledingbeurs. Sporten voor statushouders bloedde na 
een bemoedigend begin al snel dood door een steeds 
verder afnemend deelnemersbestand. De Kledingbeurs, 
georganiseerd in samenwerking met ‘t Noaberhuus, 
kampte ondanks een goede voorbereiding in de vorm 
van inzameling van gebruikte kleding met een gebrek 
aan belangstelling. 

Workshops beeldende vorming en drama voor
vluchtelingenkinderen

In 2016 is de werkgroep Kinderen Integratie Dalfsen 
e.o. (KIDEO) gestart met de ontwikkeling van een 
project om door middel van creatieve activiteiten de 
integratie tussen vluchtelingenkinderen en Neder-
landse kinderen te bevorderen. Met als doel het sti-
muleren van samenwerken, het kennismaken met el-
kaars cultuur en het ontwikkelen van creativiteit, om 

 
 
 
 
op die wijze de integratie in de onze samenleving te 
bevorderen.
De kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar volgden vanaf 
mei 2017 een aantal workshops in Trefkoele+ onder 
leiding van theaterschool Xapp, afgesloten met een 
optreden op 2 juni in theater de Stoomfabriek tijdens 
de Week van de Amateur Kunst (WAK).
Het project was mogelijk dankzij een financiële bij-
drage van Rotary Ommen-Dedemsvaart en de ge-
meente Dalfsen. Daarnaast hebben Trefkoele+ en 
SMON het project ondersteund met het beschikbaar 
stellen van menskracht en faciliteiten.

                                                   
Bovenstaande is slechts een kleine greep uit de diverse 
activiteiten die in het kulturhus zijn georganiseerd. 

Voor een uitgebreid overzicht van de in 2017
gehouden activiteiten, zie bijlage 2.

2.3. Samenwerking
Om de samenwerking tussen alle partners in Trefkoele+ 
te bevorderen is in 2016 Rinette van Vliet aangesteld 
als programmamanager. Tot haar taak behoorden het 
initiëren, stimuleren en coördineren van gemeenschap-
pelijke projecten.

In de loop van 2017 gaf Rinette van Vliet aan, in verband  
met benoeming tot directeur bij een andere organisa-
tie, te vertrekken. Haar vertrek betekende een behoor-
lijke aderlating; de programmamanager zorgde voor de 
nodige smeerolie in de samenwerking tussen de part-
ners en was daarbij onontbeerlijk voor de verdere invul-
ling van het kulturhusconcept. De functie van program-
mamanager is in de rest van het jaar voor een beperkt 
deel ingevuld door een medewerker van de bibliotheek. 
Het  gemeenschappelijke overleg tussen de partners in 
Trefkoele+ (het Trefteam) is wel voortgezet, maar er zijn 
minder gezamenlijke plannen opgestart. Dit leidde er-
toe dat de gezamenlijke activiteiten van de partners niet 
het door het bestuur geambieerde en gewenste niveau 
haalde. Het bestuur hoopt begin 2018, op basis van 
overleg met gemeente en bibliotheek, een hernieuwde 
invulling aan de functie van programmamanager te 
kunnen geven.
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2.4. De bezetting van de zalen
In het jaarverslag 2016 sprak het bestuur het voorne-
men uit om een beter beeld van de aantallen bezoe-
kers/gebruikers te krijgen. Na onderzoek van diverse 
methodieken om bezoekersstromen te meten, is het be-
stuur gebleken dat het moeilijk (en kostbaar) is om een 
exact beeld te krijgen van de bezoekersaantallen. Het 
bestuur heeft het voornemen voor het aanschaffen van 
een duur meetsysteem na ampel beraad laten varen.
Maar wat zou dan wel als een indicatie voor de bezoe-
kersstromen gezien kunnen worden? In ieder geval de 
bezetting van de zalen.

Uit de hiernaast afgebeelde tabellen blijkt dat de ver-
huur van de verschillende zalen is toegenomen. Mede 
dankzij een aantal nieuwe activiteiten die in Trefkoele+ 
plaatsvonden. Met name de stijging van het gebruik 
van de multifunctionele zalen met 30% is opvallend.

De stijging van de verhuur van de sportzalen nam toe 
met vier procent. Oorzaak van deze beperkte stijging is 
dat de vraag naar (meer) uren vooral betrekking heeft 
op de populaire tijdstippen. Uit nadere analyse van de 
verhuurcijfers blijkt dat, met uitzondering van de maan-
den juli en augustus, de sportzalen van maandag tot en 
met vrijdag gemiddeld van 16.00 tot en met 22.00 uur 
volledig bezet zijn. De vraag naar meer uren spitst zich 
juist toe op deze piekuren.

De stijging van de verhuur van alle zalen kwam daar-
mee op een gemiddelde van 16 procent uit. Zoomen 
we nader in op de verhuurperiodes, dan blijkt dat de 
bezetting met name in het voorjaar en het najaar hoog 
is. De maanden juli en augustus zijn traditioneel de 
maanden waarin de bezetting het laagst is. Dit beeld 
geldt voor zowel de multifunctionele zalen als de sport-
zalen en valt te verklaren doordat de diverse activiteiten 
van de huurders (sport en andere) in de zomer op een 
laag pitje staan.

Kijken we nader naar de sterke stijging van de verhuur 
van de multifunctionele zalen, dan blijkt de stijging 
vooral te komen doordat het Leslokaal in 2017 voor een 
heel jaar is verhuurd.

Tabel 2.4.A. 
Het aantal uren verhuur per maand van alle 
multifunctionele zalen.

Tabel 2.4.B. 
Het aantal uren verhuur per maand van de sportzalen.

Tabel 2.4.C. 
Het  aantal uren verhuur op jaarbasis van de 
multifunctionele zalen.
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3. Communicatie

Het bestuur hecht grote waarde aan goede communi-
catie en samenwerking met de verschillende partners 
waarmee Trefkoele+ zowel in- als extern van doen heeft. 
Huidige partners, maar zeker ook incidentele (potenti-
ele) gebruikers dienen goed op de hoogte te zijn van 
wat Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen te bieden heeft. Het 
gebruik van de eigen sociale en digitale media werd 
verder geprofessionaliseerd en liet een stijgend aantal 
sitebezoekers en geïnteresseerden zien (zie ook para-
graaf 3.2.). Daarmee werd mede ingezet op het bereik 
van jongere doelgroepen. 
In de lokale, regionale en zelfs landelijke media was 
sprake van meerdere positieve uitingen in de berichtge-
ving over Trefkoele+.

3.1. Werkgroep Trefkoele+ op de kaart
Vanuit het bestuur is  in 2016, samen met de bedrijfslei-
ding, een werkgroep gevormd. Deze komt maandelijks, 
voorafgaand aan maar ook buiten de bestuursvergade-
ringen, bij elkaar. Belangrijkste taak van deze groep is te 
komen met voorstellen en initiatieven naar het voltal-
lige bestuur over de verdere promotie van Trefkoele+ 
als kulturhus. Daarnaast houdt de werkgroep zich, ter 
ondersteuning van de programmamanager,  bezig met 
de invulling van het kulturhus. 
 
3.2. Website en sociale media
In 2017 heeft het bestuur meer energie, menskracht en 
middelen gestoken in het verbeteren van de website en 
in het vergroten van de zichtbaarheid op sociale media 
(Facebook en Twitter). Met als doel de diverse doel-
groepen adequaat te  informeren en het bezoek aan 
het kulturhus te stimuleren.

Allereerst heeft de website een grondige opfrisbeurt ge-
had. De opzet en navigatie is gebruiksvriendelijker en 
toegankelijker gemaakt. Een actueel overzicht van alle 
partners is in één oogopslag zichtbaar en de informatie 
over de diverse zalen is uitgebreid. Tevens zijn er in het 
kader van vergroten van de transparantie, pagina’s toe-
gevoegd die meer informatie geven over het beleid en 
de organisatie. 

Ook ‘achter de schermen’ is het nodige aangepast 
waardoor de vindbaarheid van onze website in het 
zoekprogramma Google sterk is verbeterd. De resulta-
ten van onze inspanningen zijn op verschillende ma-
nieren zichtbaar. Er wordt significant meer naar gege-
vens over de locatie van Trefkoele+ gezocht, er wordt 
vaker naar Trefkoele+ gebeld en het aantal beoordelin-
gen (reviews) stijgt. En... het aantal bezoeken aan onze 
website www.trefkoeleplus.nl neemt toe. Ten opzichte 
van 2016 is het aantal bezoekers aan onze website met 
7,5 % gestegen, steeg het aantal bezochte pagina’s en 
steeg de duur van de bezoeken. Interessant daarbij is 
dat de schare regelmatig terugkerende bezoekers (30 
keer of meer) groeit en in 2017 op 500 uitkwam.

Veel bezochte pagina’s zijn: de contactpagina, de agen-
da, het nieuws, de verhuurmogelijkheden en de pagina 
met onze vaste partners. Deze laatste laat een groei 
zien van maar liefst 130%. Organisaties waar veel op 
gezocht wordt  zijn: de bibliotheek, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, Mindfit en SMON (nu Saam Welzijn). 
Dit kan als een aanwijzing gezien worden dat Trefkoele+ 
in toenemende mate gezien wordt als kulturhus, met 
diverse samenwerkende instanties.

Tot slot blijkt uit analyse van de zoekmodule dat regel-
matig gezocht wordt op het woord ‘sportvereniging’. 
Een overzicht van sportverenigingen die gebruik maken 
van Trefkoele+ kent onze website nu nog niet. Om deze 
groep bezoekers van informatie te voorzien zal in de 
loop van 2018 een dergelijk overzicht worden toege-
voegd.
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3.3. E-nieuwsbrief
Eind november 2017 heeft Trefkoele+ de eerste externe 
nieuwsbrief uitgebracht, bestaande uit een mix van in-
teressante/bijzondere actuele activiteiten die nog moe-
ten plaatsvinden en een kort verslag van activiteiten die 
hebben plaats gevonden. Iedere activiteit wordt kort 
beschreven en voorzien van een link naar de pagina op 
onze website waar meer informatie staat. Op deze ma-
nier kunnen meerdere activiteiten op compacte wijze 
onder de aandacht worden gebracht.

De nieuwsbrief zal minimaal zes keer per jaar verschij-
nen. Inmiddels ontvangen bijna 200 personen de 
nieuwsbrief.
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3.4. Imago- en klanttevredenheidsonderzoek
In opdracht van het bestuur onderzocht een groep stu-
denten van de opleiding Communicatie van de Hoge-
school Windesheim Zwolle, eind mei/begin juni 2017, 
het imago en de klanttevredenheid van de bezoekers en 
gebruikers van Kulturhus Trefkoele+.
Een representatieve groep van 371 geïnterviewden be-
oordeelde Kulturhus Trefkoele+ gemiddeld met een ver-
dienstelijke 7.7. Een cijfer waaraan, naast de medewer-
kers van Trefkoele+, uiteraard ook de partners en hun 
medewerkers debet zijn.

Geconcludeerd werd dat het door Trefkoele+ gewenste 
imago overeenkwam met de opvattingen en belevin-
gen van de geënquêteerden. De 34 vragen en stellin-
gen uit de enquête hadden betrekking op de door het 
bestuur geformuleerde kernwaarden: laagdrempelig-
heid & gastvrijheid, klantgerichtheid & kwaliteit, ver-
binding & meerwaarde, ontwikkeling & vernieuwing 
en verantwoordelijkheid & transparantie.

De deelnemers aan de enquête werden persoonlijk 
thuis geïnterviewd of vulden een online-enquête in via 
de website www.trefkoeleplus.nl  Onder de deelnemers 
aan de enquête werden, ter stimulering tot deelname, 
10 waardebonnen verloot. Via lokale- en regionale me-
dia kreeg het onderzoek de nodige aandacht.

Enkele belangrijke conclusies uit het rapport:
• een ruime meerderheid (84%) van de ondervraag- 
 den geeft aan het makkelijk te vinden dat er meer- 
 dere diensten/ activiteiten onder één dak te vinden  
  zijn;
• hoog scoren de klantvriendelijkheid en behulpzaam- 
 heid van de medewerkers; men voelt zich welkom  
 én veilig in de Trefkoele+ (ruim 70%);
• de ruimtes in Trefkoele+ worden geschikt bevonden 
 voor de beoogde activiteiten; de accommodatie is  
 makkelijk bereikbaar en in zijn algemeenheid wordt
 de parkeergelegenheid als ‘voldoende’ ervaren (ruim  
 80%);
• minder te spreken waren de geënquêteerde (vaste) 
  dagelijkse gebruikers over de klimaatbeheersing in  
 het gebouw, vooral tijdens zomerse dagen met hoge 
 buitentemperaturen (38%);
• ook de wat chaotische stalling van fietsen op het 
 voorplein, tijdens een drukke bezetting door de vele
 bezoekers die per fiets naar Trefkoele+ komen, is een
 punt van aandacht (20 %).

Begin oktober werd, voorafgaand aan een wedstrijd van 
Morrenhof-Jansen Tophandbal Dalfsen, door voorzitter 
Geert Schepers de rapportage uitgereikt aan verantwoor-
delijk wethouder Jan Uitslag.
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4. Organisatie

Om gelijke tred te houden met de verdergaande over-
gang naar Kulturhus Trefkoele+ zijn noodzakelijke stap-
pen gezet, gericht op de verbetering van het functione-
ren van de organisatie.  

4.1. Personeel 
In 2017 is het aantal fte’s t.o.v. 2016 met 0,8 gestegen, 
onder invloed van een aantal factoren:
• stijging van de bezetting (zie paragraaf 2.4.);
• het volledig in eigen handen nemen van de 
 administratie;
• het eigenhandig bouwen en onderhouden van de 
 website en social media;
• het zelf verrichten van vele, kleine onderhouds-
 werkzaamheden.

Door uitbreiding van de uren van enkele medewerkers 
steeg het aantal fte’s van 7,6 in 2016 naar 8,4 in 2017. 
Het personeelsbestand bleef daarbij gelijk: 11 mede-
werkers met een urencontract en 9 oproepkrachten.
Met de uitbreiding van het aantal fte’s hebben we de 
kwaliteit van de dienstverlening op peil kunnen hou-
den, hebben we de toename van de bezetting goed 
kunnen opvangen en is de interne expertise verder ver-
groot. Tevens zijn de kosten voor externe werkzaam-
heden aan administratie, website en onderhoud naar 
beneden gebracht.

Scholing

Algemeen
a. Door het in eigen beheer uitvoeren van de bij 4.3. 
 genoemde werkzaamheden, is de expertise binnen 
 de organisatie toegenomen en konden werkzaam- 
 heden sneller en naar eigen wens worden uitgevoerd.  
 Daar waar de deskundigheid nog verder aangescherpt  
 moest worden, zijn medewerkers in de gelegenheid  
 gesteld om door middel van cursussen hun deskun- 
 digheid verder te verbeteren. 
b. De medewerkers hebben de groepstraining ‘Talent- 
 ontwikkeling’ afgerond. Daarin is o.m. aandacht  
 gegeven aan het aangaan van de dialoog over  
 lastige zaken in de samenwerking en het verder  
 verbeteren van de samenwerking.

Specifiek
a. De webmaster heeft een training gevolgd gericht op 
 het zelfstandig kunnen bouwen en onderhouden van  
 onze website naar de meest recente maatstaven.  
 Hetgeen erin heeft geresulteerd dat wij medio  
 september een geheel vernieuwde website hebben  
 kunnen lanceren. (zie ook paragraaf 3.2.) 
b. Daarnaast zijn in de loop van 2017 twee medewerkers 
  gestart met de cursus SVH Leermeester waarvan één  
 medewerker deze cursus al succesvol heeft afgerond. 
c. Ook zijn twee medewerkers geslaagd voor hun SVH 
 certificaat Sociale Hygiëne. 

4.2. Bestuur
In 2017 heeft een mutatie in het bestuur plaatsgevon-
den: Trudy Vendrig heeft in de tweede helft van het jaar, 
na vier jaren, het bestuur van Trefkoele+ verlaten. Na 
ampel beraad en gelet op de ruime samenstelling, heeft 
het bestuur besloten de ontstane vacature niet in te vul-
len. Haar taken -communicatie, pr en social media- zijn 
over andere bestuursleden verdeeld. Het bestuur be-
staat nu uit 7 personen (zie bijlage 3).

Ook het bestuur is voor scholing bij elkaar geweest en 
wel voor intervisie. Het accent lag daarbij op het vast-
stellen van de verschillende kwaliteiten van de bestuur-
ders, op het signaleren van minder sterke punten hierin 
en op het zoeken naar mogelijkheden om de bestuurs-
kracht te vergroten. 

Het bestuurslid Gebouwen en Technische zaken, Karel 
Stevens, gaf in de loop van 2017 aan het bestuur in 
2018 te willen verlaten. Met het oog op dit naderen-
de vertrek werd deze vacature alvast in het najaar van 
2017 opengesteld en is gekozen voor de constructie 
om een aspirant-bestuurslid een periode mee te laten 
lopen met Karel Stevens. Na wederzijdse instemming 
zal het aspirant-bestuurslid bij vertrek van de Karel  
Stevens in de loop van 2018 zitting nemen in het be-
stuur.
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4.3. Financiën
Het jaar 2017 is financieel afgesloten met een licht po-
sitief resultaat ondanks een daling van de omzet. Drie 
factoren hebben ons inziens  bijgedragen aan dit posi-
tieve resultaat, te weten een strakkere inkoop, betere 
stuurinformatie per kwartaal en de inzet van de mede-
werkers.

Dankzij uitbreiding van het aantal uren van de admi-
nistratief medewerker is het bestuur er, samen met de 
bedrijfsleider, in geslaagd om per kwartaal steeds be-
trouwbaarder informatie op te stellen, waardoor de af-
wijking tussen begroting en werkelijkheid gering is ge-
worden. Kortom, het bestuur heeft steeds meer grip op 
de financiële sturing van Trefkoele+.

Door in 2017 scherper te letten op de inkoop, zowel in 
prijs als hoeveelheid, zijn ondanks een licht gedaalde 
omzet, de totale baten met euro 24.000 gestegen. Daar 
staat tegenover dat de personele kosten zijn gestegen 
door uitbreiding van de formatie en verhoging van de 
lonen in het kader van een nieuwe cao. Dit leidde tot 
een overschrijding van de personele kosten met euro 
13.600, zodat het uiteindelijke positieve resultaat over 
2017 12.000 euro bedroeg.

4.4. Aanpassingen aan en onderhoud gebouw
Aanpassingen aan en onderhoud van het gebouw verg-
den ook dit jaar weer de nodige energie van zowel het 
voor techniek verantwoordelijke bestuurslid als voor de 
daarmee belaste medewerker. Een continue proces met 
af en toe pieken, bijvoorbeeld ingeval van incidenten- 
slecht weer en wateroverlast- of de aanpak van renova-
ties/vernieuwingen.

Aanpassingen
Ook in 2017 zijn investeringen gedaan om  het gebruik 
van het gebouw te verbeteren en om aan de wensen 
van de gebruikers te voldoen. Dit n.a.v. het gehouden 
imago-onderzoek (zie paragraaf 3.4.) en gesprekken 
met onze partners. 

Zo is een start gemaakt om de verlichtingsinstallatie in 
de bibliotheek te verbeteren en energiezuiniger te ma-
ken. Begin 2018 zal dit worden uitgevoerd.  
Daarnaast is er een inventarisatie gedaan naar klachten 
op het gebied van het binnenklimaat, een goede lucht-
huishouding en warmteklachten. Het resultaat van dit 
onderzoek is dat, als alles volgens de planning verloopt, 
medio 2018 de ventilatie in de bibliotheek en aanlig-
gende ruimten en in het PlusCafé zal worden aange-
pakt. Tegelijkertijd zal  een groot aantal ruimten worden 
voorzien van  een koelsysteem.

In de Panoramazaal is een ringleiding aangelegd. Hier-
door is het nu ook voor slechthorenden makkelijker om 
activiteiten, zoals een lezing bij het Cultureel Café, zon-
der gehoorproblemen te kunnen volgen.

Tophandbal Dalfsen wil haar banden met sponsoren 
verstevigen, o.a. door de Sportzaal op de eerste ver-
dieping voorafgaand aan een wedstrijd af en toe als 
ruimte te gebruiken voor ontvangst van en presentaties 
door sponsoren. Op verzoek van Tophandbal Dalfsen  is 
daarom in de Sportzaal een beamer en een projectie-
scherm aangebracht die tot betere presentatiemogelijk-
heden voor sponsoren moet leiden. 

Daarnaast heeft het bestuur van Tophandbal Dalfsen 
gevraagd om een prijzenkast in Trefkoele+ te mogen 
plaatsen. Niet alleen om de inmiddels vele behaalde 
prijzen te kunnen onderbrengen, maar ook om duide-
lijker te laten blijken dat Trefkoele+ de thuisbasis van 
Tophandbal Dalfsen is. Uiteraard heeft het bestuur van 
Trefkoele+ positief op dit verzoek gereageerd. De prij-
zenkast zal in de loop 2018 worden geplaatst.
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Dit proces van optimalisering van de mogelijkheden en 
het wegnemen van belemmeringen gaat steeds door 
en moet de klanttevredenheid verhogen. Dit ondanks 
het feit dat het bestuur zich realiseert dat aan deze te 
nemen maatregelen een stevig prijskaartje hangt.

Onderhoud
De afgelopen jaren nam de scheurvorming in de vloer 
tussen Hal 2. en de nieuwbouw toe. In de afgelopen 
zomer is dit rigoureus aangepakt. Naast de gebruikelij-
ke reparaties van beschadigingen en het verhelpen van 
storingen was het dringend noodzakelijk om het hout-
werk in de ‘oranje’ gangen te voorzien van een nieuwe 
toplaag. Ook is het jaarlijks grootonderhoud van de di-
verse installaties uitgevoerd.  

De zomerperiode is gebruikt om alle linoleumvloeren 
van een nieuwe waslaag te voorzien. Deze tijdrovende, 
intensieve klus maakte het noodzakelijk om de biblio-
theek twee dagen te sluiten.
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Bijlage 1: overzicht partners en organisaties
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In het kulturhus vinden het hele jaar door vele activitei-
ten plaats op gebied van sport en sociaal, maatschap-
pelijk en educatief werk, georganiseerd door de diverse 
partners. Tevens wordt Trefkoele+ veelvuldig gebruikt 
voor vergaderingen en bijeenkomsten van derden. 
Daarnaast vonden er in het afgelopen jaar ook ‘speciale 
activiteiten’ plaats. Hieronder een overzicht.

2.1. Jaaroverzicht per maand

Januari
2017 startte opnieuw met veel hockey- en zaalvoetbal-
toernooien. Van 25 januari t/m 4 februari waren er de 
nationale voorleesdagen. Daarom organiseerde Doo-
mijn een voorleesontbijt voor de peuters van de peuter-
speelzaal en het kinderdagverblijf waarbij werd voorge-
lezen uit het Prentenboek 2017.

Februari
Na een jaar van afwezigheid startte VluchtelingenWerk 
weer met haar activiteiten. Ook was er de start van het 
maandelijkse Mama Café, bijeenkomsten van Netwerk 
Palliatieve zorg, het sporten voor statushouders en start-
te de Mantelzorgmakelaar met haar werkzaamheden. 

Het grootste evenement van deze maand was in het 
laatste weekend van februari. Toen organiseerde de Ne-
derlandse Algemene Danssport Bond een groot inter-
nationale danswedstrijd met teams vanuit heel Europa.

Maart
De eerste vrijdag van maart was er een ‘Dance for Food’ 
avond georganiseerd i.s.m. SMON. Deelnemers namen 
een voedingsmiddel mee wat de week erop werd ge-
doneerd aan de voedselbank in Dalfsen. Ook was er 
de start van de nieuwe activiteit Freerunning. Veel jon-
geren konden hier volledig hun energie in kwijt. In de 
week van 13 - 18 maart was er de Nationale week van 
Welzijn. Ter ere hiervan hielden Landstede Welzijn, De 
Kern en Silvia Kogelman een inloopspreekuur en open 
huis.

Bijlage 2: Overzicht van activiteiten in Trefkoele+

Net als voorgaande jaren was er in maart ook weer 
het jaarlijkse IBF Sambo/Judo/Karate toernooi even 
als de Lenteblues. In de laatste twee dagen van maart  
en begin april was er de jaarlijkse nationale expositie 
van de mooiste miniatuurquilts. Zowel makers als be-
wonderaars (ruim 2.500 bezoekers) kregen niet alleen 
heel veel quilts te zien, maar konden ook meedoen aan 
workshops of zich uitgebreid laten informeren over ma-
terialen. 

April
De Paasbrunch voor de partners werd weer druk be-
zocht. Jaarlijks biedt Trefkoele+ deze brunch aan, aan al 
haar partners. Dit jaar vergezeld door een quiz met vra-
gen over Pasen. Hieraan deden ruim 45 mensen mee. 
Eind april was de start van KIDEO. Na vier theater- en 
danslessen voor de kinderen van statushouders en hun 
vriendjes waren ze klaar voor een groot optreden in de 
Stoomfabriek. 

Mei
Begin van de maand organiseerde het Zorg Café  
Dalfsen haar inloop- en thema-avonden in Trefkoele+.  
Op 7 mei was er een ontmoeting tussen ouderen die de 
oorlog hebben meegemaakt en jongeren. Aan de hand 
van beeldmateriaal kregen de jongeren een beeld van 
wat er zich allemaal heeft afgespeeld tijdens de oorlog. 
Deze middag werd mogelijk gemaakt door medewer-
king van SMON, Historische Kring Dalfsen en Comité 4 
en 5 mei Zwolle.
Mei is de maand van de zomeravond volleybalcompe-
titie die dit jaar voor de 58e keer door DALVO werd 
georganiseerd. Tussen alle sportavonden door organi-
seerde de Provincie Overijssel ook nog een congres in 
Trefkoele+ en was er de 2e Trefkoele+ Jamsessie. Daar-
naast kon men tijdens de week van de amateurkunst 
meedoen aan een fotowedstrijd in de bibliotheek.

Juni
Juni startte met de zomervergadering van het Sociale 
Kernteam. Een dag later was er een motortreffen van 
ongeveer 100 Goldwing-leden. Zij genoten van een 
heerlijke lunch en een optreden van de Stuwzangers en 
een volksdansgroep. 
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Ook vond in juni de jaarlijkse Wandel3Daagse plaats. 
Dit jaar werden alle deelnemers via het PlusCafé verwel-
komd in Hal 1. 
Geef me de 5 organiseerde een voorlichtingsavond over 
autisme. Ruim 350 geïnteresseerden kwamen hier op 
af. Op 14 juni was er het zomerfeest van Kulturhus Tref-
koele+ en op 15 én 16 juni was er een grote kleding-
beurs in Hal 1 in samenwerking met het Noaberhuus. 
Tot slot vond ook de eerste voorlichtingsbijeenkomst 
van de Samenloop voor Hoop plaats in de Panorama-
zaal.

Juli/augustus
De Schat van Dalfsen heeft  in de zomer van 2017 een 
vervolg gekregen! De Historische Kring van Dalfsen was 
hierin zeer actief.

Op 10 juli organiseerde ZP Dalfsen het grote onderne-
merscongres in Trefkoele+.  

Eind juli hebben meerdere partners van Trefkoele+, zo-
als SMON en Doomijn, meegeholpen aan het opnieuw 
leven inblazen van de Timmerweek in Dalfsen. Vanwe-
ge het succes wordt deze Timmerweek in 2018 gepro-
longeerd. 

September
De aftrap van het nieuwe seizoen was dit jaar op 2 sep-
tember met het jaarlijkse Loopfestijn Dalfsen. Mede 
door het prachtige weer was het een gezellige dag. 
Twee dagen later was er de week van de Alfabetisering. 
Taalpunt, de Bibliotheek en Green Shoes organiseer-
den hierom een taalwandeling en taalquiz. Sportservice 
Overijssel organiseerde deze maand de bijeenkomst 
‘Senioren HAPPY in Beweging’. Ruim 120 deelnemers 
kwamen naar Trefkoele+ om middels de veelal prakti-
sche workshops de nieuwste inzichten te verkrijgen op 
het gebied van sport en bewegen voor senioren. Ook 
was men getuige van de lancering van de door Sport-
service Overijssel ontwikkelde Senioren-beweegapp. 

Naast deze bijeenkomst waren er natuurlijk ook nog an-
dere bijeenkomsten; 
Geef me de 5 startte met haar trainingen en SWOL, 
Mantelzorg en ZorgCafé Dalfsen organiseerden in sa-
menwerking met Mindfit-cursussen voor omgang met 
dementie. 

Oktober
Op 4 oktober was de Roefeldag in Trefkoele+. Dit is de 
jaarlijkse snuffeldag voor kinderen om kennis te maken 
met verschillende bedrijven, organisaties en instellin-
gen. Een dag later, op 5 oktober was de eerste stakings-
dag van de leraren van het basisonderwijs. Trefkoele+ 
heeft, toen dit bekend was, direct een hal beschikbaar 
gesteld voor een grote Apenkooi en andere sportieve 
spellen. Hier kwamen maar liefst 126 kinderen op af die 
zich prima vermaakten en waarvan de ouders blij waren 
dat er een ‘opvang’ voor hun kinderen werd geboden. 
Op 7 oktober was er het eerste Dalfsen Got Talent. Een 
talentenjacht voor en door Dalfsenaren. Met maar liefst 
14 acts en ruim 80 bezoekers was het een succes dat in 
2018 zeker een vervolg gaat krijgen. 
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Ook dit jaar stond de tweede donderdag van oktober 
in het teken van het Nationaal Integratie Diner. Dit jaar 
werden de ruim 100 gasten verwend met de heerlijk-
ste gerechten gemaakt door koks uit 14 verschillende 
landen. Het was wederom een geslaagde avond. Op 
21 oktober kon men weer genieten van bluesmuziek tij-
dens de Vechtdal Blues & Rock avond. Helaas neemt het 
bezoekersaantal hiervan jaarlijks af waardoor is besloten 
dat dit voorlopig de laatste editie was. In de herfstvakan-
tie was weer het Provinciaal Koersbaltoernooi van Over-
ijssel, dit jaar voor de 25e keer georganiseerd. Direct na 
het koersbaltoernooi werd de zaal omgebouwd voor de 
jaarlijkse beursvloer. Dit jaar was de totale waarde van 
de 66 gesloten matches bijna E 55.000,-. De laatste 
drie dagen van de herfstvakantie is Hal 1 omgebouwd 
tot het grote springkussenfestijn Jump. Bijna 500 kinde-
ren hebben gedurende drie dagen genoten van de vele 
verschillende springkussens die in de hal stonden. Ook 
dit gaat volgend jaar een vervolg krijgen. 

November
De organisatie van VML (Nederlandse Vereniging van 
Lesgevers Sport en Bewegen 55 plus) had Trefkoele+ 
uitgekozen als locatie voor hun bijeenkomst op vier no-
vember. Veel deelnemers uit de hele regio kwamen naar 
Trefkoele+ op deel te nemen aan verschillende work-
shops. Opnieuw werden de bezoekers van Trefkoele+ 
ontvangen met vogelgezang. Dit omdat de jaarlijkse 
vogeltentoonstelling van de Vogelvriend weer plaats-
vond. Op 9 en 10 november was de Dag van de Man-
telzorg. Ter ere hiervan organiseerden vele organisaties, 
waaronder o.a. Zorgcafé Dalfsen, Werkgroep Mantel-
zorg Dalfsen en Trefkoele+ een high tea of high beer op 
verschillende locaties in de gemeente Dalfsen waaron-
der in het PlusCafé. Het jaarlijkse Vechtdal Kampioen-
schap stond dit keer in het teken van karate. Een mooie 
oefening voor 2019 wanneer Trefkoele+ de locatie is 
voor het WK karate. In voorbereiding op het WK hand-
bal speelde het nationale team van Italië een oefenwed-
strijd tegen Morrenhof-Jansen Tophandbal Dalfsen.

December
De maand december begon weer met een bedankje 
aan alle vrijwilligers. In drie verschillende zalen konden 
de vrijwilligers genieten van een mooie film en natuur-
lijk stonden we daarna weer klaar met een hapje en een 
drankje. In de tweede week van december werd er door 
de leraren van het basisonderwijs voor de tweede keer 
gestaakt. Omdat deze staking eerder bekend was kon-
den we dit keer meer voorbereidingen treffen. Vandaar 
dat er dit keer naast de Apenkooi een film draaide. Ver-
der konden ook verschillende computergames worden 
gespeeld. Dit alles i.s.m. de buurtsportcoaches. 

In het najaar van 2017 werd bekend dat het jaarlijkse 
landelijke kerstdiner niet meer werd gesponsord door 
de Ouderenbond i.s.m. Jumbo Nederland. Omdat het 
de voorgaande jaren een groot succes was hebben de 
partners binnen Trefkoele+ i.s.m. Jumbo Kamphuis be-
sloten om dit samen te sponsoren. Hierdoor kon men 
op 17 december weer gewoon genieten van een heer-
lijk en gezellig kerstdiner. 
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In de week tussen kerst en Oud & Nieuw was er ook 
weer het jaarlijkse Dalfser 5-Ball kampioenschappen. Dit 
jaar met ruim 30 deelnemers waarvan zelfs een aantal 
uit Zwolle.
Tot slot werd 2017 ook dit jaar weer afgesloten met het  
jaarlijkse Bukkumtoernooi op oudejaarsdag dat weder-
om een succes was.

2.1. Overige doorlopende activiteiten:
Naast alle maandelijkse activiteiten zijn er natuurlijk ook 
organisaties die met grote regelmaat mooie activiteiten 
organiseren binnen Trefkoele+:
• Zorg Café Dalfsen organiseert i.s.m. diverse partijen  
 maandelijkse info- en themabijeenkomsten;
• Bibliotheek Dalfsen organiseert i.s.m. GGD, Doomijn 
 en Logopedie Pluspunt 1 x in de maand het boek- 
 startcafé waarbij interactief wordt voorgelezen;
• Landstede Welzijn, de Computerclub en de Biblio- 
 theek verzorgen cursussen digitale vaardigheden;
• het Vrijwilligerspunt en Landstede Welzijn zijn de  
 initiatiefnemers van het project Automaatje;
• ’t Denk Gelag organiseert thema- en discussieavon- 
 den in het PlusCafé;
• het Cultureel Café verzorgt regelmatig lezingen,  
 concerten etc. op cultureel gebied;
• diverse vrijwilligers van Taalpunt geven 
 taalcoaching; 

• EHBO vereniging Hoonhorst Dalfsen geeft regelma- 
 tig EHBO trainingen. Waaronder ook EHBO trainin- 
 gen voor kinderen in samenwerking met het Gast- 
 ouderbureau Dalfsen en Doomijn;
• in de Speelotheek kunnen ouders, waaronder ook  
 gastouders van het Gastouder Bureau Dalfsen, speel- 
 goed lenen;
• diverse cursussen digitale vaardigheden worden  
 verzorgd door de Bibliotheek, Computerclub en  
 Landstede Educatie;
• Trefkoele+ organiseert maandelijks een partnerlunch 
 voor haar partners;
• pianodocent Marietje Nefkens geeft meerdere  
 dagen per week pianolessen in Trefkoele+.
• Hidding Breuls Meijerink advocaten en mediators  
 houdt wekelijks op maandag inloopspreekuur in de  
 Wim Heerinkzaal;
• de formulierenbrigade van Humanitas is iedere  
 dinsdagmorgen aanwezig om mensen te helpen  
 met het invullen van hun papieren;
• popkoor Just for Fun oefent iedere maandagmorgen 
 in Trefkoele+;
• op dinsdagavond is de Wim Heerinkzaal gereser- 
 veerd voor de muzikanten van Salonorkest Spoom;
• biljartvereniging “de Trefkoele” heeft op meerdere 
 dagen en tijdstippen wedstrijden en oefenavonden.  
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Bijlage 3: bestuurssamenstelling

Het bestuur van Trefkoele+/Stichting Ontmoetings-
centrum Dalfsen wordt gevormd door:
1. Geert Schepers, voorzitter 
2. Henk Visch, penningmeester                                          
3. Wim Dierkx, secretaris 
4. John Buissink, website en nieuwsbrieven
5. Jan Dijkhof, ontwikkeling van Kulturhus Trefkoele+ 
6. Karel Stevens, gebouwenbeheer 
7. Roel Wink, personele zaken 

De dagelijkse leiding is in handen van Emily Poppe (8).

1.

5.

3.2.

6. 7. 8.

4.
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