
INTENTIEOVEREENKOMST 
DORPSHUIS TEUGE 

 
 

Bestuur en leden van Sportclub Teuge en bestuur en leden van Algemeen Belang Teuge spreken de 
intentie uit te komen tot een overeenkomst waarin het volgende wordt geregeld. 
 

- Genoemde partijen hebben de intentie om in Teuge een dorpshuis tot stand te brengen. 
- De nieuw te bouwen aanbouw aan de kantine van Sportclub Teuge, Sportpark De Dulmer, De 

Zanden 92, 7395 PB Teuge wordt gebruikt als dorpshuis Teuge. 
- De nieuwe aanbouw wordt eigendom van Sportclub Teuge. 
- Het dorpshuis is een sociaal cultureel centrum en bedoeld voor het verenigingsleven in Teuge 

en het buitengebied van Teuge dat wordt bepaald door de grenzen, zoals door de gemeente 
aangehouden. 

- Het beheer wordt ondergebracht in de afdeling Sociaal Cultureel Werk van Sportclub Teuge 
waarin de besturen van Algemeen Belang Teuge en Sportclub Teuge zijn vertegenwoordigd. 

- De exploitatie van het dorpshuis wordt ondergebracht bij Sportclub Teuge. 
- Het door de gemeente beschikbaar te stellen bedrag van Euro 275.000,-- (incl. BTW) wordt 

uitsluitend gebruikt voor het bouwen van het dorpshuis. 
- Het is niet toegestaan om feesten en partijen in het dorpshuis te geven, clubgebonden 

activiteiten zijn wel toegestaan. 
- De voorwaarden voor een paracommerciële instelling worden gehandhaafd. 
- Het dorpshuis verplicht zich te houden aan: 

- non-discriminatie 
- non-commercialisatie 
- non- religieusalisatie 

- Het dorpshuis is in beginsel geopend wanneer een club een sociaal culturele activiteit wil 
organiseren 

- Het dorpshuis is niet verplicht het huis open te stellen voor religieuze bijeenkomsten, hoewel 
dit wel is toegestaan. 

- De activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd. 
- Deze intentieovereenkomst zal gehanteerd worden in het opstellen van de reglementen van het 

dorpshuis Teuge. 
 
 
Voor akkoord getekend: 
Bestuur Sportclub Teuge:     Bestuur Algemeen Belang Teuge: 
 
………………………….     …………………………………. 
Voorzitter, J. van Oorspronk    Voorzitter, A. Pruijt 
 
……………………………                                       ………………………………….. 
Secretaris, O. Wolthuis     Secretaris, M.G.P. Wieggers 
 
…………………………….    ………………………………….. 
Penningmeester, G. Klaasen    Penningmeester, H. van Essen 
 
 
Datum:  maart 2006 
 
 
Bijlagen:  

- notulen van de ledenvergadering van Sportclub Teuge d.d. 24 oktober 2005 met akkoord 
verklaring van de leden 

- notulen van de ledenvergadering van Algemeen Belang Teuge d.d. 22 maart 2006 met 
akkoord verklaring van de leden 


