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Projectplan Filmhuis Niehove
In de statuten van Stichting Regiotheater Niehove (KvK nummer 02072880) is de doelstelling
van de stichting als volgt omschreven:
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het culturele aanbod in Niehove en wijde
omgeving (Noordwest Groningen) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van
evenementen zoals concerten voorstellingen tentoonstellingen en lezingen.
Na de in 2018 gerealiseerde verbouwing van het dorpshuis “…kwam er ook nieuwe energie vrij
in het dorp…om de schouders weer onder het Regiotheater te zetten en er samen iets van te
maken.” De stichting, die officieel is opgericht in 2001, heeft in de jaren na de verbouwing weer
een goed bezocht cultureel-programma neergezet. En dat willen we verder uitbouwen.

Figuur 1 Regiotheater Niehove terug van (even) weggeweest - De Streekkrant 26 februari 2019
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“De prachtig verbouwde bovenzaal van het dorpshuis verdient het om goed gebruikt te
worden.” Sinds de feestelijke opening in juni 2018 is er al veel gebruik van gemaakt van de
bovenzaal. Naast de drukbezochte culturele evenementen van Stichting Regiotheater Niehove is
de zaal ook intensief gebruikt voor gemeenschapsactiviteiten zoals vergaderingen van de
diverse verenigingen uit het dorp, dorpsmaaltijden, lezingen, ontvangsten, repetities van
dorpskoor “Suxwort Zingt” en sinterklaasvieringen. Een zeer afwisselend en flexibel gebruik dat
telkens een andere inrichting van de zaal vereist. Voor de evenementen waarbij een soort
‘tribune’ opstelling nodig is zoals o.a. bij toneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, educatieve
presentaties en lezingen zou de Stichting Regiotheater graag flexibel meubilair willen
aanschaffen dat hiervoor geschikt en veilig is en tevens goede geluids- en
presentatieapparatuur (N.B. het gaat niet om vervanging van meubilair van het café, maar om
aanschaf van speciaal evenementenmeubilair t.b.v. Regiotheater Niehove).
Met dit project beoogt de Stichting Regiotheater Niehove de gebruiksmogelijkheden van ons
dorpshuis voor de dorpsgemeenschap en de regio Noordwest Groningen en daarmee de
leefbaarheid, de lokale economie, de publiekseducatie en de aandacht voor natuur en klimaat
verder te versterken door de aanschaf van nieuw flexibel meubilair en een goede geluids- en
presentatievoorziening. Het project Filmhuis Niehove en omgeving is de drager voor deze
doelstellingen.

De aanschaf van flexibel meubilair en een goede geluidsinstallatie en presentatieapparatuur zou
de flexibele gebruiksmogelijkheden van de prachtige bovenzaal aanmerkelijk vergroten.
Bovendien zou Stichting Regiotheater Niehove daarmee een lang gekoesterde en breed
gevoelde wens kunnen gaan vervullen: het organiseren van een Filmhuis Niehove.
Een succesvolle programmering van zo’n 12 filmavonden per jaar is ons uitgangspunt. Voor de
exploitatiebegroting zijn wij uitgegaan van 60 abonnees die gemiddeld 50% van de
voorstellingen bijwonen. Deze abonnees willen wij werven onder inwoners van Niehove maar
ook onder de bestaande ca. 450 vrienden en donateurs van de Stichting Regiotheater Niehove
in het verzorgingsgebied Noordwest Groningen. Een dergelijke programmering zou een goede
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aanvulling zijn op soortgelijke activiteiten in Winsum, de Marne en Leek. Er is warme
belangstelling voor een dergelijk initiatief in Niehove.
Met het project ‘Filmhuis Niehove’ wil de Stichting Regiotheater Niehove niet alleen invulling
geven aan haar eigen culturele doelstellingen, maar ook een bijdrage leveren aan leefbaarheid
(geluk en welbevinden), de (smalle) lokale economie (met name in de winterperiode stimuleren
van de omzet voor ons dorpshuis als zeer belangrijke lokale voorziening), de publiekseducatie
en natuur en klimaat (door de apparatuur te gebruiken voor educatieve presentaties voor
bezoekende groepen scholieren in samenwerking met medesubsidiënt Bezoekerscentrum
Niehove, voor lezingen over de historie van onze woonomgeving in samenwerking met
Historische Kring Humerike en voor publieksbijeenkomsten over (behoud van) de unieke
waarden van het Nationaal Landschap Middag Humsterland).
Voor het verkrijgen van de films oriënteren wij ons bij filmservice.nl. Films die we willen
vertonen huren of kopen we op DVD (soms is koop maar iets duurder dan huur). Wat betreft
het genre gaat het vooral om Filmhuis-films (met name films die het in het voorafgaande jaar
veel publiekswaardering hebben gekregen op grote filmfestivals zoals het IDFA of het
Internationaal Film Festival Rotterdam. Bij de programmering willen wij uiteraard ook rekening
houden met wensen en voorkeuren van ons publiek. Er kunnen dus ook af en toe films uit het
‘populaire genre’ worden geprogrammeerd als daar veel belangstelling voor is. Voor het publiek
vertonen van films moeten vertoningsrechten worden betaald. Dit is meegenomen in onze
exploitatiebegroting.

Voor het projectinitiatief Filmhuis Niehove is, naast een eigen bijdrage van Stichting
Regiotheater Niehove, financiële ondersteuning toegezegd door de Vereniging Dorpshuis
Niehove, door het Bezoekerscentrum Niehove en door de Gemeente Westerkwartier (zie bijlage
1). De resterende middelen hopen we te verkrijgen uit subsidies en bijdragen van fondsen en
subsidieprogramma’s
De begroting van de projectkosten en het financieringsplan treft u aan op pagina 6 en een
exploitatiebegroting op pagina 7. Achtergrondinformatie over het dorp Niehove en dorpshuis
Eisseshof staat op pagina 8 e.v.
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Projectbegroting en financieringsplan Filmhuis Niehove

De eigen bijdrage van de Stichting Regiotheater Niehove en de bijdragen van Vereniging
Dorpshuis Niehove, Bezoekerscentrum Niehove en Gemeente Westerkwartier zijn inmiddels
toegezegd. De overige subsidies en bijdragen worden aangevraagd.
Stichting Regiotheater Niehove heeft een BTW-nummer. Alle bedragen zijn exclusief BTW
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Exploitatiebegroting Filmhuis Niehove

*) Zaal wordt gratis ter beschikking gesteld, consumptieopbrengsten komen ten goede aan de
pachters
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Achtergrondinformatie over Niehove en dorpshuis Eisseshof
Over Niehove
Niehove is een wierdedorp in Middag-Humsterland met, inclusief de omliggende boerderijen,
iets minder dan 300 inwoners. Midden in het dorp staat de 13e eeuwse kerk, met daaromheen
in een kring de woningen aan de Kerkstraat. Eén van de gebouwen om de kerk is Eisseshof, het
dorpshuis en gelijknamige café-restaurant. Niehove kent
een actieve dorpsgemeenschap, die in de afgelopen 20
jaar veel projecten uitvoerden. We noemen het
Kerkpaden-project, het bezoekerscentrum over MiddagHumsterland in de kerk, het verenigingsgebouw van
IJsvereniging ‘De Schaats’, de Jeu de Boulebaan en de
verbouwing van het Dorpshuis Niehove.
Al ruim 10 jaar is in dorpshuis Eisseshof een Indisch
eethuis gevestigd: bron van levendigheid en
ontmoetingsplek van mensen uit het dorp en erbuiten.
In 2019 is Niehove door Elsevier uitverkozen als het
mooiste dorp van Nederland.
Het gebouw Eisseshof, ofwel het dorpshuis, bestaat uit
een café, zijzaal, keuken en magazijn op de begane
grond met op de verdieping een bovenzaal met
minikeuken, verkleedruimte en opslagruimte. Aan de
Figuur 2 Niehove in 2019 door Elsevier
achterzijde van het pand bevindt zich de
uitgeroepen tot mooiste dorp van Nederland
pachterswoning. De Stichting Regiotheater Niehove
verzorgt optredens in het dorpshuis Eisseshof.

Vereniging Dorpshuis Niehove

Figuur 3 Dorpshuis annex café-eethuis Eisseshof

De Vereniging Dorpshuis Niehove is eigenaar van het
dorpshuis en zorgt voor de beschikbaarheid ervan voor
dorpsactiviteiten. De vereniging laat het dorpshuis
beheren. Sinds 2006 zijn de heer Goudsmit en mevrouw
Veen de pachters van de Eisseshof. Alle inwoners van
Niehove die zich aanmelden als lid van de Vereniging
Dorpshuis Niehove zijn kosteloos lid. De vereniging
vergadert minimaal eens per jaar over het reilen en zeilen
van het dorpshuis en van de vereniging, dan wordt ook
het jaarlijks onderhoud vastgesteld.

Visie op het dorpshuis
‘Het hart van Niehove is de kerk, de ziel is ons dorpshuis’, staat in de visie op het dorpshuis
(2011). De visie beschrijft de drie pijlers van het dorpshuis: pand, (dorps)activiteiten en
pachters. De Vereniging Dorpshuis zorgt voor het pand en voor het onderhoud dat nodig is,
Vereniging Dorpsbelangen en de Stichting Regiotheater Niehove zorgen voor de activiteiten en
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de pachters maken dorpsactiviteiten mede mogelijk, beheren het gebouw en brengen de huur
op.
Door deze visie vast te stellen kwam er duidelijkheid over de structuur waarin iedereen werkte.
Al ruim 10 jaar is er een stevig financieel fundament en kan onderhoud goed worden
uitgevoerd. Recent nog is het dak van de woning vernieuwd en geheel geïsoleerd.

Figuur 4 Een van de vele drukbezochte bijeenkomsten in de bovenzaal van dorpshuis Eisseshof

Verbouwing dorpshuis in 2018
In 2018 is het dorpshuis met financiële ondersteuning van diverse fondsen (in totaal € 172.893)
en met de inzet van ruim 2000 uren vrijwilligerswerk ingrijpend verbouwd.
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Figuur 5 Een impressie van de verbouwing in 2018 met hulp van vele vrijwilligers

De verbouwing is donderdag 19 juli 2018 afgerond en het verbouwde dorpshuis is op 23 juni
2018 feestelijk geopend. Dankzij de verbouwing is het dorpshuis veel beter toegankelijk
geworden (ook voor mindervaliden). Maatregelen uit het PBT-rapport zijn volledig uitgevoerd,
onder andere de aanleg van een traplift, een beter begaanbare trap (luier) en de aanleg van een
IT-toilet. De adviescommissie Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Zuidhorn heeft bij de opening
haar waardering uitgesproken voor de toegankelijkheid. Ook de duurzaamheid van ons
dorpshuis is aanmerkelijk verbeterd dankzij diverse isolatie- en energiebesparings-maatregelen
die in de verbouwing zijn meegenomen. Verder zijn de flexibele gebruiksmogelijkheden van
ons dorpshuis toegenomen door een verbeterde indeling van het monumentale pand. Een
verassend bijeffect van de verbouwing was dat de sociale cohesie en het gevoel van
betrokkenheid bij het dorpshuis onder dorpsbewoners verder is toegenomen. De
dorpsgemeenschap heeft in totaal ruim 2.000 uur aan vrijwilligerswerk in de verbouwing
geïnvesteerd.

Figuur 6 Leefbaarheidsprijs 2018 Gemeente Zuidhorn voor Vereniging Dorpshuis Niehove
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