
Uw	vragen	over	‘SZDRNZLL	keapet	de	soos’	

Van	wie	is	het	pand	wat	gebruikt	wordt	op	dit	moment?	
Al meer dan 50 jaar, sinds haar oprichting in 1970, heeft de Katholieke St. Martinuskerk 
Wergea/Warten, in ruil voor onderhoud, het gebouw omniet ter beschikking gesteld aan de jeugd. 

Waarom	wil	de	jeugdsoos	het	pand	juist	nu	kopen?	
In 2018 is de Sint Martinusparochie in Wergea opgegaan in de Sint Vitus parochie te Leeuwarden. De 
nieuwe parochie wilde af van de ongeschreven afspraak met de jeugdsoos. Verhoudingen zijn toen 
middels gebruikersovereenkomst geformaliseerd. Met een bestuur in Leeuwarden kwamen soos en 
kerk bestuurlijk verder van elkaar af te staan. In de toekomst is het niet ondenkbaar dat die afstand 
allengs groter wordt. Daarmee kan het voortbestaan van de soos in gevaar komen. Met aankoop van 
het pand wordt de toekomst van de jeugdsoos in Wergea geborgd.  Het bestuur van Sint 
vitusparochie heeft ingestemd met een recht van koop voor het gebouw door jeugdsoos Szdrnzll.  

Wat	is	het	bedrag	wat	nodig	is	voor	de	aankoop?	
Het aankoopbedrag wordt bepaald op basis van de taxatiewaarde. Het totale project is echter niet 
alleen gebaseerd op de aankoop van het pand, maar ook om een verbouw van het pand te kunnen 
realiseren. Los van de jaarlijkse verbeteringen die de soos altijd zelfstandig heeft uitgevoerd, 
ontkomt de jeugdsoos er niet aan om grote verbeteringen aan te brengen zoals het vernieuwen van 
de vloer, toiletgroepen die vervangen moeten worden etc.  
noodzakelijke aanpassingen in het gebouw. 

Waarom	is	het	bestaan	van	de	jeugdsoos	zo	belangrijk?	
Omdat ons dorp maar 1 ontmoetingsfunctie voor jongeren heeft is het onvermijdelijk, maar ook zeer 
gewenst dat zij elkaar blijven ontmoeten. Jongeren leren elkaar daarmee kennen, met onderlinge 
verschillen omgaan en, zo mogelijk, waarderen.  Daarnaast heeft de jeugdsoos bewezen een 
kweekvijfer te zijn voor talent. Het jeugdsoos bestuur leert omgaan met moeilijke situaties tijdens 
openingstijden maar ook het organiserend vermogen door het aangaan van contracten met bands en 
dj’s en vervolgens alles regelen wat daarmee samenhangt. Maar ook dat overheden belangrijke eisen 
stellen aan veiligheid geluidsoverlast en alcoholgebruik. Je leert dat die eisen omgezet moeten 
worden in interne regels en het handhaven daarvan. En die verantwoordelijkheid heb je tussen je 16 
en 22 jarige leeftijd. Omdat het 12 koppige bestuur vrij snel wisselt kan een zeer groot gedeelte van 
de Wergeaster jeugd deze ervaring opdoen en op latere leeftijd in andere besturen en organisaties 
opnieuw gebruiken. Daarmee vervult de soos ook op de langere termijn een, inmiddels al lang 
bewezen, belangrijke functie voor de Wergeaster gemeenschap.  In de vele besturen van 
verenigingen en stichtingen die Wergea rijk is, zitten 1 of meerdere oud jeugdsoos bestuurleden.  De 
jeugdsoos als ‘kweekvijver’ is daarmee belangrijke pijler voor de leefbaarheid van Wergea.     

Wat	als	het	doelbedrag	wat	nodig	is	niet	wordt	gehaald?	
Het doelbedrag wat middels de aktie ‘ SZDRNZLL keapet de soos’ is gecommuniceerd is het bedrag 
wat nodig is om zowel de aankoop als de volledige verbouwing te kunnen realiseren. Uw 
donatie/bijdrage wordt dus ingezet voor aankoop en verbouwing.  Naast uw bijdrage worden ook 
fondsen en subsidies geworven.  De voornaamste doelstelling is de koop van het gebouw.  Uw  
bijdrage kan ook gebruikt worden voor de verbouwing.   

Hoe	ziet	organisatorisch	dit	project	eruit?	
Het bestuur van de jeugdsoos is opdrachtgever van het project. De opdracht wordt  verstrekt aan de 
Projectgroep SZDRNZLL 2023. In die projectgroep zitten leden van het jeugdsoos bestuur aangevuld 
met adviseurs uit het dorp.  De Projectgroep verstrekt vervolgens deel opdrachten aan een 6 tal 



Taakgroepen. In de taakgroepen zitten verdeeld de huidige bestuursleden van de jeugdsoos als ook 
oud bestuursleden, ouders en vrijwilligers uit het dorp. Binnen de verschillende taakgroepen is er 
sprake van een bepaald specialisme om zo optimaal de doelstelling te kunnen behalen. 

Wat	gaan	we	verbouwen?	
In de jeugdsoos wordt altijd gebouwd en verbouwd.  De laatste grote verbouwing  (dak, goten, 
kozijnen, elektrische installatie ) is ongeveer  10 jaar geleden. Ditmaal zijn in grote lijnen de vloeren, 
de verwarming, besparing energie gebruik, de bar, de ‘draaihoek’, de belichting, de toiletgroep, de 
brandveiligheid en het interieur aan een grondig kwaliteitsverbetering toe. 

Planning	
Ruim voor de zomerperiode zijn we gestart met het uitdenken van de uitvoeringsstructuur en 
hebben we de belangrijkste wensen op een rijtje gezet. Hierbij hebben we ook andere partijen 
betrokken die het gebouw gebruiken.  Na de zomer hebben we de wensen samen met proffesionals 
op papier gezet en hebben we een kostenraming en kosten dekking opgesteld.  De bevindingen zijn 
vervolgs in een projectplan verder uitgewerkt. Dat projectplan is ook de leidraad voor de verdere 
uitvoering. 
Om in de zomer van 2022 de verbouwing te kunnen starten in het aangekochte jeugdsoos gebouw 
zijn we eind oktober 2021 gestart met een PR offensief en de crowdfunding.  In periode november – 
maart 2021  worden fondsen aangeschreven en worden subsidieverzoeken ingediend.  In april/mei 
2022 wordt door het jeugdsoos bestuur de start van de uitvoering van het project gegeven.  
In de periode juni – oktober wordt de jeugdsoos verbouwd en we hopen in december 2022 de 
vernieuwde (eigen) jeugdsoos feestelijk te kunnen heropenen.  

PR/Communicatie	
U wordt van alle werkzaamheden regelmatig op de hoogte gebracht. Dat doen we door  berichten te 
plaatsen op  Social Media en periodiek in de Havensbank.  

Heeft	u	nog	vragen?	
De bestuursleden van jeugdsociëteit SZDRNZLL informeren u graag. 
  
 


