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Van de bestuurstafel
2017 was een jaar, waarin veel van onze plannen werkelijkheid zijn geworden. Dit is onder
andere mogelijk geworden door de steun van onze donateurs en andere giften.
In het gebouw(voornamelijk in zaal de Kastanje) is de verandering van het interieur het meest
in het oog springend.
De banken zijn bijna allemaal verdwenen en vervangen door losse koppelbare stoelen. Nu we
daar alweer geruime tijd mee omgaan is deze belangrijke verandering een groot succes. Met de
hulp van een aantal vrijwilligers kan zaal de Kastanje in korte tijd worden aangepast aan de
wensen van de gebruiker. Van een lege ruimte naar een concertzaal of een zaal met gezellige
zitjes kan met de hulp van een aantal vrijwilligers in korte tijd gerealiseerd worden. Elders in dit
nummer leest u meer over de grote verscheidenheid van gebruikers in 2017.
Een andere belangrijke aanpassing is de realisatie van de dubbele buitendeuren op de plaats van
de voormalige biechtstoelen rechts voorin. Dit is niet alleen een belangrijke extra nooduitgang
maar ook een toegang voor aan en afvoer van materialen van buiten zoals instrumenten,
geluidsinstallaties etc.
Voor de catering is een nieuwe horeca vaatwasser aangeschaft. Een kostbare machine waarvan
we in de drukke decembermaand al veel gemak hebben ondervonden.
Tijdens een van de najaarsstormen is helaas de verlichting van het kruis op de toren gesneuveld.
En herstel is niet zomaar mogelijk, omdat de torenspits alleen met behulp van een grote telekraan bereikbaar is. Daarom heeft het bestuur besloten om aan het herstel voorlopig geen
prioriteit te geven. Er kan geen verdere schade door ontstaan en de elektra voorziening is
afgesloten. Andere zaken vragen eerst om onze aandacht.
Het verbeteren van de geluidsinstallatie staat als eerste prioriteit voor 2018 op onze agenda.
Hiervoor zijn inmiddels plannen uitgewerkt. Het is een kostbare ingreep, welk gelet op de
beschikbare middelen, gefaseerd moet worden uitgevoerd. Uit onverwachte hoek is ons hierbij
hulp geboden. Het comité voor de inzameling van oud ijzer heeft voor de komende tijd de
opbrengsten toegekend aan de verbetering van de geluidsinstallatie van Het Boshuis.
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Een geweldig initiatief!
En daaraan gekoppeld kan de opbrengst ook besteed worden aan de vervanging van de huidige
verlichting door duurzame energiezuinige LED verlichting. De huidige verlichting krijgt
beperkingen en slurpt energie. Daarnaast zijn de grote gloeilampen bijna niet meer verkrijgbaar.
We hebben op termijn geen andere keuze dan vervanging door LED.
We mogen niet vergeten dat door de inzet van veel vrijwilligers nog steeds veel gedaan kan
worden aan aanpassingen en verzorging van de gebouwen. En zeker niet te vergeten de inzet
van al die mensen die ons helpen bij de verzorging van koffie en andere drankjes.
Fantastisch wat zij allemaal doen!
Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken en zien mede daardoor de toekomst met
optimisme tegemoet. We hopen wel dat er nog meer jongere mensen zich gaan aansluiten bij ons
vrijwilligers bestand. Dit is wel een zorg van het bestuur en we gaan daar het komende jaar extra
aandacht aan besteden.

Financiën en gebruik van Het Boshuis
Nu het kalenderjaar 2017 achter ons ligt, kunnen we ook de balans opmaken. Het Boshuis is in
2017 veelvuldig bezet geweest en dat heeft ertoe geleid dat er ook financiële middelen
beschikbaar zijn gekomen om door te ontwikkelen. De volgende investeringen hebben we naast
de bouwtechnische aanpassingen kunnen doen: Aanschaffen van de stoelen; een horeca
afwasmachine en een extra koelkast. De grootste uitgaven zijn: de energiekosten en de
verzekeringskosten van het gebouw. Later dit jaar zullen we een vollediger overzicht geven, als
de jaarrekening is opgesteld.
Nu een opsomming van het gebruik van Het Boshuis:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

De familiekamer is 49 dagen in gebruik geweest
Acht uitvaarten
Acht keer is de aula gebruikt voor opbaren
Twaalf keer is er een condoleance geweest
Vier huwelijken
De Beuk wordt regelmatig verhuurd voor vergaderingen en oefenavonden voor koren
In de Kastanje is regelmatig een avond voor bloem(ver)sierkunst
Er is een reünie gehouden; een jubileumfeest; een eindejaars bijeenkomst van
’s Heerenloo
Koren hebben opgetreden in de Kastanje, evenals de afsluitende musicals van beide
basisscholen
De gemeente Voorst was een keer de huurder voor een bijeenkomst
De Daniël de Brouwerschool is voor Kerst altijd de huurder voor hun eindejaars bijeenkomst
En dit jaar voor het eerst op de laatste zaterdag van november de geslaagde avond met de
Dance Classic Show muziekband
De plaatselijke geloofsgemeenschap houdt maandelijks op de 3e zondag van de maand hun
gebedsdienst en de 1e woensdag van de maand een eucharistieviering in de Beuk
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Al met al kunnen we dik tevreden zijn met de verhuur van de ruimtes van Het Boshuis. Op deze
wijze kunnen we samen met de donateur gelden de exploitatie rond krijgen. We hebben er alle
vertrouwen in dat dit zich in 2018 voort gaat zetten.
We constateren dat de realisatie van de familiekamer een duidelijke aanwinst is voor ons dorp,
gezien het gebruik hiervan. Wat natuurlijk altijd een verdrietige reden heeft, maar dat door
velen wel als heel fijn wordt ervaren om op deze wijze afscheid te kunnen nemen van hun
dierbaren.
De op 25 november 2017 gehouden Dance Classic Show avond was een groot succes. Daarom
hebben wij besloten de laatste zaterdagavond van november ook dit jaar een muziekavond te
organiseren. Houd deze avond vrij en zet het in uw agenda!

Inning Donateur gelden
Ook dit jaar zullen de donateur gelden weer automatisch worden geïnd van die donateurs, die
ons hiervoor hebben gemachtigd. Daarnaast zijn er ook diverse donateurs die de bijdrage zelf
aan ons overmaken. We zijn heel blij dat de donateurs ons trouw blijven, want met deze
bijdragen kunnen we de exploitatie mede in stand houden. We kunnen altijd nieuwe donateurs
gebruiken, dus kent u in uw omgeving iemand die nog geen donateur is, probeer deze dan
enthousiast te maken.

Voorlopige Evenementenkalender 2018
23 en 24 maart ’s avonds uitvoering van Mondolia
21 april
’s avonds uitvoering van het Oosterhuizens Dialectkoor
26 augustus
Pannenkoeken fietstocht
24 november Muziekavond
08 december Kerstmusical
16 december Oecumenisch Kerstsamenzang
21 december Kerstviering Daniel de Brouwerschool

Het Boshuis Nieuws per e-mail
Het Boshuis Nieuws wordt verspreid als inlegvel bij de Nieuwsbrief van de R.K.
Geloofsgemeenschap, Op Streek van de PKN-streekgemeente of per post.
Met name die mensen die Het Boshuis Nieuws per post ontvangen en mensen die geen
Nieuwsbrief of Op Streek ontvangen, willen wij verzoeken kenbaar te maken Het Boshuis
Nieuws per e-mail te ontvangen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar:
stichtingvkk@gmail.com. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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