“IN DE VRIJLOOP”
VERENIGING VOOR
VRIJETIJDSBESTEDING
NIEUWSBRIEF NR. 4, mei 2019
De vakantieplanning: De vakantie loopt gelijk aan die
van de schoolvakanties in Joure. Dat is

van 15 juli tot en met 23 augustus 2019.
In deze periode is de Vrijloop alleen in de ochtend

geopend.
Het rooster voor de beheerders ziet er als volgt uit:

Maandagochtend
Martin vd Sloot en Henk Zwart.
Dinsdagochtend
Jan Udo. Doet in
deze periode alle dinsdagochtenden.
Woensdagochtend
Anne de Vries en Lammert Boerstra
Donderdagochtend
Harm van Gelderen en Gerrit Dijkstra
Vrijdagochtend
Folkert Groen en Wim Rollema
Algemeen Reserve: Henk Zwart.

Extra subsidie
Ons bestuur dacht in samenwerking met het
management van Miks Welzijn een mooi plan
opgesteld te hebben waarbij het mes aan twee
kanten zou snijden. Als de Gemeente akkoord
ging, zou de Vrijloop € 3.000,-- op haar rekening
bijgeschreven zien en konden onze
buurtgenoten, ook als ze niet lid zijn, gebruik
maken van een cursus reanimatie. Dat was nuttig
om gebruik te kunnen maken van de AED die wij
in juli krijgen van Miks.
Maar de Gemeente besloot anders. Zij
subsidieert dergelijke cursussen niet, dus ook
niet voor de Vrijloop. Wij namen niet zonder
meer genoegen met deze afwijzing en hebben
nader overleg gevraagd. In dat overleg hebben
we een ander plan voorgelegd. Daar is in principe
akkoord op gegeven. Het moet nog wel langs het
subsidiebureau van de Gemeente maar we
hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken.
Dan kan de penningmeester (weliswaar in
gedeelten) dat geld bijschrijven. Kortom, de
aanhouder wint.

Op 23 april kwamen de medewerkers van de kringloopwinkel bijeen. De opkomst was buiten verwachting.
Onderwerpen waren onder meer:
- De facebookpagina is nog niet wat het Bestuur voor ogen stond. Diederik werkt hier nog aan.
- De inrichting van de winkel kan verbeterd worden. Dat zal in eigen beheer worden uitgevoerd.
- De bezetting tijdens de zomermaanden stuit naar verwachting niet op grote problemen.
- De telefooninstructie beantwoord niet aan het gewenste doel, enerzijds omdat de winkel nog
geen telefoontoestel heeft en anderzijds omdat men niet kan doorverbinden als niet bekend is wie
welk nummer heeft. Hier is inmiddels in voorzien.
- Sleutelhouders moeten niet winkelen op tijdstippen dat er geen personeel in de winkel is.
Dat waren de belangrijkste onderwerpen.
“In de Vrijloop” Vereniging voor
vrijetijdsbesteding
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Enkele “High-Lights” uit de AB vergadering van 29 april:
In deze vergadering mocht de voorzitter Kaatje van der Zee van harte welkom heten. Zij zal de
winkelmedewerkers en transportdienst vertegenwoordigen in dit bestuur.
· Thomas heeft Miks Welzijn gevraagd aanwezig te kunnen zijn op een bijeenkomst met alle
huurders en gebruikers van het gebouw van Miks. Uiteraard zijn wij daar welkom. Verderop
leest u daar meer over.
· De vergadering buigt zich over de vraag welke prijs gevraagd moet worden voor gebruik van
onze zaalruimten. Er wordt besloten aan Miks te vragen welke prijzen zij rekenen zodat we
daar enigszins mee in de pas kunnen lopen. (Die lijst hebben we inmiddels ontvangen)
· Miks heeft ons laten weten dat de Tinten-Groep, de nieuwe welzijnsorganisatie, per 1 mei
een adviseur samenlevingsopbouw heeft aangesteld. Die adviseur zal wel met Miks gaan
overleggen over wat zij (de tintien groep) straks wel en niet gaan doen. Vooralsnog is er
weinig contact tussen Miks en de Tintengroep.
· Klaas heeft contact met de bank over automatische afschrijving van de jaarcontributie. Ook
voor de cursusgelden zou een automatische machtiging kunnen worden afgegeven.
· Er is inmiddels een nieuwe voorzitter voor de biljartgroep gevonden. Maar nog geen nieuwe
secretaris voor het Algemeen Bestuur.
· De SCC stelt op 20 mei de datum vast van de eerstvolgende Open Dag. Dat zal zijn in
september.
Volgende AB-vergadering: 27 mei.
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Meerdere aanmeldingsbonnen zijn verkrijgbaar bij Leo op kantoor !
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bijeenkomst georganiseerd door Miks Welzijn op 8 mei 2015
Er zijn een kleine 50 personen aanwezig. Niet alleen vertegenwoordigers van de huurders/gebruikers van
Miks, maar ook organisaties die wellicht een alternatief kunnen bieden.
Zo ook “In de Vrijloop” dus. De Tinten Groep is bewust niet uitgenodigd.
Carex neemt het beheer van het gebouw over. Zij probeert daar een nuttige invulling aan te geven. Maar
daar zit wel een financieel plaatje aan vast. Bovendien is het tijdelijk. Ze werkt met gebruikerscontracten
met 1 maand opzegtermijn. Kortom, als groepen hier gebruik van wensen te maken moeten ze wel
beseffen dat dit uitstel van executie is.
Thomas heeft aangegeven wat de Vrijloop is en dat de benuttingsgraad van ons pand lang geen 100% is.
We zouden dus best een aantal groepen kunnen huisvesten. We hebben aangegeven na afloop nog een
poos aanwezig te zijn in de lobby om mensen te woord te staan. Dat laatste is ook gebeurd.
We hebben gesproken met dames van de Kultuurkring. Zij komen een aantal keer per jaar op dinsdag
ochtend bij elkaar met zo’n 25 personen. Ze zijn in ieder geval zeer geïnteresseerd.
En vervolgens is er gesproken met Rudy en een collega, beiden aanwezig namens Buurtvereniging
Skipsleat. Hun biljart gezelschap (ruim 10 personen) moeten ook een ander heenkomen zoeken. Zij
biljarten op de dinsdag avond. Na een vervolggesprek met Klaas, onze penningmeester, is nu wel zeker
dat we hen kunnen verwelkomen.

Digitaal Platform De Fryske Marren
Op 9 mei hebben Thomas de Jong, Klaas Hooghiemstra en Klaske Hoekstra een gesprek gehad met
Gerry Boersma, opbouwwerker bij Miks Welzijn, Bertus de Nekker, opbouwwerker en kwartiermaker
Sociaal domein bij De Fryske Marren en Patricia Terlouw, vrijwilliger buurtverbinder bij DFM.
Er wordt door onze gasten uiteengezet wat ieders rol is bij de totstandkoming van een digitaal platform.
Want dat is waar de interesse van het bestuur van de Vrijloop naar uitgaat. Wij zouden graag een
instrument hebben waar wij alle informatie van onze vereniging op kwijt kunnen. Dus wie we zijn, voor
wie we zijn, wat we inwoners van Joure en omstreken kunnen aanbieden, maar ook tegen welke prijs
we dat kunnen.
We hebben het idee dat zo’n nieuw Digitaal Platform het antwoord kan zijn.. En als mensen iets zoeken,
kunnen ze het antwoord op hun vragen op dit platform snel vinden. Daarbij gaat het niet alleen over
Zorg en Welzijn maar is het veel, veel breder.
Onderdeel is de “sociale kaart” van verenigingen en bewonersinitiatieven.
Er is al een start gemaakt met het digitale platform.
Nu is het aan ons om daar verder invulling aan te geven. We gaan aan de slag.
De SCC, onze activiteitencommissie, heeft de

vastgesteld op vrijdag

20 september 2019 van 10-17 uur

“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding
Zijl 13 8501 AZ Joure 0513 - 416027

Pagina 4

Vervolg nieuwsbrief

U weet natuurlijk nog dat het college van Burgemeester en Wethouders onlangs in de
Vrijloop op bezoek was. Daarover hebben we u geïnformeerd.
Maar daar moet het natuurlijk niet blijven. Dit overleg moet een vervolg krijgen. Dat gaat
ook gebeuren.
Op 13 juni maken het Dagelijks Bestuur van “In de Vrijloop” en vertegenwoordigers van
“Stichting Cath” hun opwachting in de Heremastate.
Daar zullen we worden ontvangen door de wethouders Jos Boerland en Irona Groeneveld
en Tiny Langelaan, beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling van de Gemeente
De Fryske Marren.
Wij willen graag verder praten over de mogelijkheden om ons pand, Pakhuis Cath, in
optimale staat te krijgen zodat het weer helemaal klaar is voor de toekomst.
Dat zal de hoofdmoot van het gesprek zijn. Daarnaast zijn er nog wel wat punten zoals hoe
de Gemeente aan kijkt tegen het nut van al die groepen die nu onderdak vonden bij Miks.
Zijn die waardevol in de ogen van de Gemeente en wil zij zich, ook financieel, inspannen
om het werk wat daar allemaal gedaan werd ook voort te zetten.
Zo kunnen we nog wel het één en ander bedenken. Te zijner tijd zullen we u over de
uitkomst van het gesprek informeren.
Op 23 mei spraken Piet de Boer en Thomas de Jong met Bea Zomer en Wietske de Groot van het Leger
des Heils.
Wij hebben uiteengezet wie we zijn, wat onze doelgroep is en wat we onze leden zoal kunnen bieden.
De dames hebben aangegeven dat hun organisatie gelooft er te zijn voor mensen die dat nodig hebben.
Daartoe organiseren ze in het Noorden van ons land momenteel een zevental huiskamers. Zo is het
Leger ook 1 ochtend per week aanwezig in de Vlecke. Daar komen zo’n 16 mensen samen. Hoofddoel is
ontmoeting.
Het Leger wil er zijn voor met name de minder draagkrachtigen. Veelal mensen die zelfs onze lage
contributie niet kunnen betalen. Na afloop van het gesprek hebben de dames een rondleiding gehad.
Met name de houtwerkplaats vonden ze heel interessant. En ook van de Oud-Hollandsche Spelen
werden ze heel enthousiast.
Het is goed om van elkaars bestaan te weten en wellicht kruisen onze wegen zich binnenkort nog eens.
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ERENIGING VOOR
RIJETIJDSBESTEDING
Maak uw kinderen, kleinkinderen, neven, nichten, buren, noem maar op begunstiger van “In de Vrijloop”, de
Vereniging voor Vrijetijdsbesteding in Joure en omstreken. Dat kan al vanaf € 25,-- per jaar.

Meerdere aanmeldingsbonnen zijn verkrijgbaar bij Leo op kantoor !
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