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7. Dorpshuis  en verenig ingen

Inleiding 
Mantgum heeft een rijk verenigingsleven. Er zijn 28 verenigingen actief met een 
aanbod voor sport, spel, gezelschap, toneel, zang, reizen en natuur maar ook 
voor praktische zaken zoals een uitvaartvereniging. Een vereniging heeft een 
gemeenschapsvormende functie, een culturele functie, en/of een maatschappelijke 
activeringsfunctie. Ze zijn daarom belangrijk voor de leefbaarheid van Mantgum.

Veel van deze verenigingen maken gebruik van MFC De Wjukken. De Wjukken is gebouwd door de bewoners en 
eigendom van Mantgum. Het beheer wordt uitgevoerd door een stichting genaamd “Stichting De Wjukken”. Voor 
de dagelijkse werkzaamheden is één beroepskracht actief en vele vrijwilligers.

MFC de Wjukken speelt een belangrijke rol voor veel activiteiten in Mantgum. Er is een kinderopvang in 
gehuisvest, het wordt gebruikt voor sport door de tennis-, korfbal-, jeu de boule en de kaatsvereniging. 
Er vinden culturele evenementen plaats en het biedt onderdak aan de vele verenigingen en andere soms 
(gedeeltelijk) commerciële activiteiten zoals bijvoorbeeld muziekles.

Verder wordt “De Wjukken” gebruikt voor commerciële activiteiten die minder plaatsgebonden zijn. Deze 
activiteiten dragen bij aan de exploitatie van de Wjukken en zorgen tevens voor aanloop van mensen van buiten 
het dorp.

Visie op vereniging en MFC De Wjukken
• Aanbod van verenigingen
• Promotie
• Ruimte voor activiteiten

7.1 Aanbod van verenigingen
De vele verenigingen bieden een divers aanbod. Sommige 
verenigingen bestaan al vele jaren, andere zijn van 
recentere datum. Ook de ledentallen verschillen sterk 
maar kunnen ook sterk toe- of afnemen. Dit kan te maken 
hebben met de populariteit van een activiteit, de invulling 
van de vereniging maar vaak ook met de ontwikkelingen 
in een plaats zoals bijvoorbeeld een wijzigende 
leeftijdsopbouw. Doarpsmienskip Mantgum heeft geen rol 
in het aanbod of de fi nanciering van verenigingen. De rol 
van doarpsmienskip Mantgum is wel om bestaande en 
eventueel nieuwe verenigingen te helpen.

Plan van aanpak: 
Verenigingen helpen kan door ze door te verwijzen naar 
de juiste instanties zoals bijvoorbeeld de gemeente maar 
ook de mogelijkheden die doarpsmienskip biedt voor 
de promotie van activiteiten goed onder de aandacht te 
brengen.

7.2 Promotie
Voor verenigingen is het belangrijk om de activiteiten 
te delen. Zowel aan leden als ook aan mogelijk nieuwe 
leden en belangstellenden. Hiervoor heeft Doarpsmienskip 
Mantgum twee mogelijkheden, namelijk “De Mandegoud” 
en www.mantgum.com. Deze media bieden verenigingen 
en andere activiteiten een plaats die gezien wordt.

Plan van aanpak: 
Doarpsmienskip Mantgum heeft al doelstelling om de 
Mandegoud zo verspreid en leesbaar te houden als deze 
nu is en de website meer bekendheid te geven zodat hier 
meer bezoekers komen.
 
7.3 Ruimte voor activiteiten
Veel verenigingen kunnen met hun activiteiten in “De 
Wjukken” terecht. Ook zijn er sporttereinen voor Keatsen, 
korfbal, tennis en Jeu de Boules. Voor zaalsporten zijn 
de mogelijkheden beperkt vanwege de grootte van de 
sportzaal.

Plan van aanpak: 
Doarpsmienskip Mantgum zet zich in om de bestaande 
mogelijkheden te handhaven. Vanwege de met een 
uitbreiding gepaard gaande kosten is dit niet gewenst.


