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Geacht bestuur van DTV’84, 

 

 

Middels deze brief wil de stuurgroep van project Kulturhus De Trefkoele+ u informeren over de stand 

van zaken van het project en haar standpunten in deze.  

 

Op 6 december 2012 is het voorlopig ontwerp van Kulturhus De Trefkoele+ vastgesteld door de 

stuurgroep. Hierbij is een kanttekening gemaakt ten aanzien van de ruimten bestemd voor gebruik door 

DTV’84. Deze kanttekening luidt als volgt: 

In het ontwerp zijn de ruimten en omvang opgenomen zoals vastgesteld in het Programma van Eisen. 

DTV heeft echter aangegeven andere eisen en wensen te hebben. De gemeente Dalfsen heeft haar 

standpunt ten aanzien van de aanvullende wensen van DTV’84 inmiddels aan u kenbaar gemaakt, 

namelijk het handhaven van de ruimten/omvang zoals vastgesteld in het Programma van Eisen. De 

stuurgroep ondersteunt het besluit van de gemeente. De stuurgroep is van mening dat het huidige 

ontwerp voldoende mogelijkheden biedt voor het uitvoeren van de activiteiten van DTV’84 en de 

aanvullende wensen niet passend zijn binnen de m²-kaders dan wel het Kulturhusconcept.  

 

Aanvullende wensen DTV’84 

Onderstaand is een overzicht gegeven van de aanvullende wensen van DTV’84 en de besluitvorming van 

de stuurgroep hieromtrent: 

o DTV’84 heeft aangegeven dat de kleedruimten op de verdieping voor hen noodzakelijk zijn. 

De stuurgroep heeft geconstateerd dat deze wens niet past binnen het m²-kader en 

functioneel niet noodzakelijk is aangezien er op de begane grond voldoende kleedruimten 

beschikbaar zijn voor gebruik door DTV’84. 

o DTV’84 wenst een eigen keuken/uitgifte waarin ook warme snacks kunnen worden bereid. 

De stuurgroep acht deze wens niet passend binnen Kulturhusconcept van De Trefkoele+. 

Binnen dit concept is het uitgangspunt dat er één horecafunctie in het gebouw wordt 

gerealiseerd, met in het gebouw enkele pantry’s voor koffie-/theevoorzieningen.  
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In het ontwerp is voor DTV’84 reeds een kleine pantry opgenomen van waaruit warme en 

koude dranken (niet-alcoholisch) kunnen worden verkocht, mits hierover goede afspraken 

met De Trefkoele worden gemaakt (bijvoorbeeld over inkoop, prijsbeleid). 

o DTV’84 wil een eigen toeschouwersruimte c.q. kantine gelijkwaardig aan hun huidige 

ruimte. Deze wens is zowel vanuit het Kulturhusconcept (één horecafunctie (kantine)) als 

binnen het m²-kader niet realiseerbaar. Wel is het mogelijk in de gangzone een 

toeschouwersruimte te creëren. Hierover dienen goede afspraken gemaakt te worden met 

De Trefkoele ten aanzien van inrichting en gebruik en dienen de brandweereisen ten 

aanzien van de gangzone in acht genomen te worden.  

 

Huurprijs  

De Trefkoele biedt u de mogelijkheid de in het ontwerp aan u toegewezen ruimten te huren voor een 

bedrag van € 14.500,- per jaar. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

 Huurprijs is inclusief btw en servicelasten; 

 De toegewezen ruimten betreffen de in de plattegrond rood omkaderde tafeltennisruimte 

(1.18) en berging tafeltennis (1.17); 

 Gebruik van de toegewezen ruimten gedurende 20 uur per week, waarbij de exacte invulling 

nader met u wordt afgestemd. Buiten deze uren kan De Trefkoele de ruimten aan derden 

verhuren; 

 Bij de huurprijs is inbegrepen medegebruik van entrees, gangen, lift, toiletten, kleedruimten 

en overige algemeen toegankelijke ruimten van De Trefkoele. 

 

Gezien de huidige status van het proces verzoeken wij u uiterlijk 9 januari 2013 de stuurgroep 

schriftelijk te informeren over uw besluit ten aanzien van huisvesting in Kulturhus De Trefkoele+. Deze 

reactie kunt u richten aan ICSadviseurs, t.a.v. Erwin Veneklaas Slots 

(erwin.veneklaasslots@icsadviseurs.nl). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de stuurgroep Kulturhus De Trefkoele+ 

Evert Goldsteen – wethouder Gemeente Dalfsen 

Ab Goeree – Gemeente Dalfsen 

Geert Schepers - De Trefkoele  

Yvonne te Woerd – Bibliotheek Dalfsen 

Hans Voorberg – ICSadviseurs 
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