
Harmonie Heer Vooruit Bekijk de webversie

Help Aen de Wan Vooruit!

In de zomer is het voltallige bestuur van de stichting 
afgetreden en is door de gemeente aan Vereniging Kleine 

Kernen Limburg (VKKL) gevraagd om de bestuurderstaak ad interim op zich te nemen. Daarbij 
zijn alle verenigingen die gebruik maken van Aen de Wan geïnformeerd en gevraagd om mee te 
denken aan een nieuwe bestuurs- en beheersvorm. De start verliep moeizaam, maar inmiddels 
begint er een kentering ten goede te zien. Er is inmiddels een denktank geformeerd en 
regelmatig worden de verenigingen en belangstellenden uitgenodigd om bij te praten en mee te 
denken.

Beste leden en muziekvrienden,

Zoals jullie hebben vernomen, ook al via de nieuwsbrief van 
onze vereniging, verkeert Aen de Wan in zwaar weer.

Een ding is zeker: als wij de handen niet in elkaar slaan dan gaat Aen de Wan als 
ontmoetingscentrum verloren! En dat willen wij uiteraard niet laten gebeuren, concreet gezien 
staan wij dan vanaf 1 februari 2023 op straat.

Afgelopen woensdag is er weer een bijeenkomst geweest en werden de ideeën verder 
toegelicht en alvast een voorstel gepresenteerd hoe de diverse taken ingevuld kunnen worden. 
Tevens betekent dit alles dat er geen (financiële) ruimte is voor een vaste beheerder. Dit wordt 
door iedere vereniging ernstig betreurd, maar door VKKL is beargumenteerd waarom deze 
beslissing nodig is. De kosten van het in dienst houden van een beheerder zijn niet meer op te 
brengen voor Aen de Wan.

Inmiddels is er een plan bij de gemeente Maastricht voorgelegd en is er een voorlopige subsidie 
toegekend. Dit alles betekent dat er met vrijwilligers gewerkt gaat worden, zie bijgaand schema. 
Voor de grote taken waarvoor structureel meer uren worden gedraaid is er een 
vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Voor de bardiensten wordt er van iedere vereniging 
deelname gevraagd. Sowieso bemensen wij op dinsdag de bar. Dit betekent dat wij dan ook



andere huurders van een drankje voorzien. Er wordt tijdens deze avonden alleen met 
Zoepkaarten gewerkt, contant betalen is niet mogelijk. Er wordt nog bekeken of je ook via onze 
penningmeester een Zoepkaart of consumptie kan kopen. Wil je een avond een bardienst 
draaien, heel erg graag en meld dit dan bij onze voorzitter Peter Kicken.

Bij deze vraagt ook Harmonie Heer Vooruit aan zijn achterban of er mensen zijn die iets voor de 
Aen de Wan kunnen betekenen. Dat wil zeggen via de vereniging of, wanneer er een bestuur is 
gevormd, voor het bestuur.
Ben je handig met de computer? Dan is misschien de reservering en facturering iets voor jou. 
Maar heb je liever contact met mensen? Dan ben je zeer geschikt als gastheer/-vrouw om door 
de dag huurders te ontvangen.
Ben je handig met gereedschap? Dan is de onderhoudsploeg misschien voor jou de juiste 
plaats.

Het gaat niet om veel uren, maar zeker meer: met z’n allen staan we sterk. Het doel is om Aen 
de Wan weer een ontmoetingsplaats te laten worden waar iedere Heerdenaar trots op is en 
waar vele verenigingen maar ook de gewone inwoners een plekje kunnen vinden en houden.

Staat Aen de Wan weer op de rit en is er de ruimte om naar de langere termijn te kijken, kan er 
gedacht gaan worden aan een eventuele verbouwing om ook Aen de Wan toekomstproof te 
maken.

Beheersvorm voor de toekomst
Uitdagingen, richting en invulling
Reserveringen
Avond horeca
Sleutelbeheer
Facturering
Boekhouding
Facilitair
Dag horeca
Toezicht
Inkoop
Entiteit / Bestuur 
Gebouw

Reserveringsprogramma 
Poule vaste gebruikers 
Nieuw sleutelsysteem 
Koppelen aan reservering 
Bij de gemeente 
Is uitbesteed 
Vrijwilligerspoule 
Vrijwilligerspoule 
Beheerstaak 
Stichting
Onderhoudsploeg

Aanschaffen 
Tegen vergoeding 
Aanschaffen 
Aanschaffen 
Bezien 
Niet bij vrijwilligers 
Koppelen aan verhuur 
Tegen vergoeding 
Tegen vergoeding 
Keuze
Vereniging tegen vergoeding

Help jij mee?

Voor een bardienst, als gastheer/vrouw, als vrijwilliger op een andere manier, we hebben je 
nodig. Vraagje buren, familie en kennissen.
Met vele handen kunnen we Aen de Wan weer laten draaien en dan hoefje echt niet iedere 
week present te zijn.
Hoe mooi is het om over enkele maanden te kunnen zeggen: we hebben het gered en ook ik heb 
hieraan meegedragen!



Op woensdag 9 november is er weer een overleg samen met de VKKL. Iedereen is van harte 
welkom om 20.00 uur in Aen de Wan!

Opgeven als vrijwilliger kan via de mail: secretariaat@heervooruit.nl 
Of via: voorzitter@buurtplatformheer.nl 
of via een van onze bestuursleden.

Geef je nu op!
Liefst binnen twee weken, na inventarisatie van de beschikbare vrijwilligers kunnen er verdere 
beslissingen genomen worden.

Aen de Wan in het Nieuws

De reddingsactie is niet onopgemerkt gebleven in het nieuws. Bij RTV Maastricht wordt Jos 
Vandewall, voorzitter buurtplatform Heer, geïnterviewd: KLIK HIER om dit filmpje nogmaals te 
bekijken.
En in de Limburger stond er afgelopen vrijdag een uitgebreid artikel: KLIK HIER om dit artikel 
nogmaals te lezen.

Volgons

o #
Facebook Instagram

Deze e-mail is verstuurd aan marcenkarinverbeet@ziaqo.nl.- Als u geen nieuwsbrief 
meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en 

wijzigen- * Voor een goede ontvangst voegt u secretariaat@heervooruit.nl toe aan uw
adresboek.

^ Laposta
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