
 

Het gebouw “Pluspunt” als centrale ontmoetingsplek in Gees 

Wat zou het mooi zijn om een ontmoetingsplek in Gees te hebben waar vergaderd, herdacht 
en gevierd kan worden. Een centrale ontmoetingsplaats in het dorp als een duurzame 
oplossing voor een heel aantal organisaties, verenigingen, activiteiten en werkgroepen die in 
ons dorp actief zijn en die hun vergaderingen en andere kleine groepsactiviteiten, nogal eens 
‘aan de keukentafel’ moeten laten plaats vinden. 
 
De gedachte over een gemeenschappelijke ruimte bestaat al een tijdje binnen Plaatselijk 
Belang Gees (PBG) en staat ook opgetekend in de dorpsvisie. Pogingen van de werkgroep 
herbestemming scholen, een samenwerking van PBG en Nei Naoberschap, om zo’n 
ontmoetingsplaats te realiseren in een van de beide, nu gesloten scholen, is niet haalbaar 
gebleken.  
Ook in de Gereformeerde Kerk Gees (PKN) wordt over een herbestemming van het Pluspunt 
nagedacht. Door de recente verbouwing van de kerk kunnen hierin nu meerdere activiteiten 
plaatsvinden en is het gebruik van het Pluspunt minder nodig. Verder is het voor de kerkleden 
een  bijdrage aan de gedachte om de kerk meer in de dorpsgemeenschap te plaatsen.  
Gees Verbindt heeft in de afgelopen jaren al volop gebruik gemaakt van het Pluspunt. 
 
In de gesprekken betreffende Pluspunt als centrale ontmoetingsplek in Gees, die tot nu toe 
hebben plaatsgevonden tussen een stuurgroep van PBG1 en PKN2,  is gebleken dat er al veel  
overeenstemming is. Maar er moet ook nog het nodige uitgezocht worden.  
 
Waar PBG en PKN het over eens zijn: 

- Het gebouw moet uitstralen dat iedereen (zeer) welkom is; 
- Het initiatief moet de leefbaarheid in het dorp vergroten (Dorpsvisie); 
- Het initiatief moet bijdragen aan de gedachte dat de kerk midden in de 

dorpsgemeenschap wil staan; 
- Het Pluspunt blijft eigendom van PKN;  
- Gewenste aanpassingen aan het gebouw en de exploitatie mogen niet leiden tot extra 

financiële lasten voor PKN; 
- Kerkelijke activiteiten en begrafenissen hebben voorrang bij het gebruik van het 

gebouw 
- Om het gebouw (nog) aantrekkelijker te maken zal het Pluspunt een facelift 

(verbouwing) moeten ondergaan; 
- Voor het beheer (coördinator) zal een vrijwilliger gezocht moeten worden; 

 
1 Deelnemers stuurgroep PBG: Roel Fleurke, Hans Hornstra, Siny Vink en Mieke Lansu 
2 Deelnemers stuurgroep PKN: Harry Euving, Henk Stevens en Henk Strijker.   



- Voor het onderhoud, diverse activiteiten en werkzaamheden zal een beroep worden 
gedaan op vrijwilligers/organisatoren. 

 

Wat moet er uitgezocht moet worden: 
- Welke juridische constructie is nodig waarbij het Pluspunt eigendom blijft van PKN 

maar de exploitatie, betreffende een afgesproken langdurende periode, in handen 
komt van een op te richten juridische rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld een 
stichting; 

- Gebruik van het Pluspunt vast leggen in een Huishoudelijk Reglement; 
- Welke financiële middelen kunnen worden gevonden om een verbouwing en de 

exploitatie van het Pluspunt te realiseren. Te denken valt aan een gemeentelijke 
subsidie, beroep op allerlei fondsen en ‘crowdfunding’ in het dorp. 

 
Kortom, er is nog genoeg uit te zoeken en uit te werken.  Namens de stuurgroep PKN en PBG 
zijn Jan Kelder en Adri Kuyper met de projectuitvoering en voorbereiding van besluiten belast. 
Daarbij gaat het in eerste instantie om goede informatie en afstemming onder de kerkleden 
van PKN en de inwoners van Gees, om een breed draagvlak te krijgen voor de plannen om het 
Pluspunt als centrale ontmoetingsplek in Gees te gaan gebruiken. Want we zijn er ons heel 
goed van bewust dat een eindconclusie ook zou kunnen zijn dat de wens om van het Pluspunt 
een centrale ontmoetingsplek in Gees te maken, financieel of om andere redenen niet 
haalbaar is. 
 
Met deze flyer willen we jullie allemaal goed informeren en op de hoogte brengen van het 
initiatief om van het Pluspunt een centrale ontmoetingsplek in Gees te maken. We nodigen 
jullie hierbij dan ook uit om reactie te geven, mee te denken en om ideeën, meningen en 
suggesties te geven.  
Je kunt Jan Kelder en Adri Kuyper hierover mailen, bellen of persoonlijk spreken. Maar je kunt 
ook reacties doorgeven aan iemand van de stuurgroep PBG en PKN. 
 

Namens de stuurgroep PBG en PKN: 

• Jan Kelder: jankelder53@gmail.com / 06-53331595 

• Adri Kuyper: adrikuyper52@gmail.com / 06-53673088 
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