“IN DE VRIJLOOP”
VERENIGING VOOR
VRIJETIJDSBESTEDING
NIEUWSBRIEF NR. 5, augustus 2019
VAN DE PENNINGMEESTER:

Automatische Incasso
U als lid van onze vereniging, bent normaliter gewend om in december de acceptgiro
te ontvangen voor het nieuwe contributiejaar.
Daar onze administratie momenteel minder bemand is dan U gewend bent en er altijd
behoorlijk veel werk zit in het klaarmaken van de acceptgiro's, rondbrengen en
controleren
van betalingen,willen wij in ieder geval voor betaling van de contributie overgaan tot
automatische incasso. Vergt minder tijd en werkt sneller.
De acceptgiro's voor het cursus-gebeuren blijven we op dezelfde wijze doen omdat het
niet mogelijk is om 2 keer automatisch te incasseren.

Als bijlage vindt U een formulier voor "Doorlopende machtiging" en een formulier
voor "Intrekken machtiging".
De gegevens van en voor de vereniging zelf zijn al ingevuld. U hoeft alleen het onderste
gedeelte in te vullen.
Dus naam, adres, postcode en plaats invullen en bij IBAN uw bankrekeningnummer
zoals vermeld op uw bankpas cq. bankafschrift. BIC** hoeft U niet in te vullen.
Onder aan nog plaats en datum invullen en ondertekenen.
De doorlopende machtiging inleveren op kantoor zodat dit allemaal verwerkt kan
worden in het banksysteem. Er moeten ongeveer 200 adressen verwerkt worden,
dus heel graag uw medewerking.
Formulier Intrekken machtiging moet U voor u zelf bewaren i.v.m. opzeggen
lidmaatschap.
Rekenend op uw mederwerking,
bij voobaat dank
Penningmeester Klaas Hooghiemstra.

Er is contact geweest met de Gemeente over een spandoek om wat reclame te maken
voor onze Open Dag. Helaas staat de Gemeente dat niet toe maar ze heeft wel een
goed alternatief aangedragen.
Borden langs de invalswegen van Joure. Die zijn in de maak evenals de pamfletten die
daarop moeten.
De plekken waar de borden geplaatst mogen worden zijn: Geert Knolweg hoek Sewei
(koffiekopje), Scheen bij minirotonde Sewei, Harddraversweg bij minirotonde Sewei,
Haskerveldweg vanaf Haskerhorne, voor bord Joure en Leeuwarderweg naast DE.
Het pamflet komt er ongeveer uit te zien zoals u hieronder kunt zien.

Pagina 2

Pagina 3

Meerdere aanmeldingsbonnen zijn verkrijgbaar bij Leo op kantoor !

Vervolg nieuwsbrief

Op 13 juni hebben een aantal bestuurders van de Vrijloop een vervolggesprek
gehad met vertegenwoordigers van de Gemeente.
Een kort verslag daarvan: We maken eerst nader kennis met de nieuwe wethouder, Irona Groeneveld.
Zij heeft Welzijn in portefeuille. Wethouder Boerland vraagt hoe nu verder. Thomas antwoordt:
“Volgens wethouder Frans Veltman zou het allereerst nuttig en nodig zijn om een energiescan uit te
laten voeren. (Het initiatief daartoe ligt bij de gemeente?)” Dus zouden we graag horen hoe het
daarmee staat.
Wethouder Boerland heeft nog gepoogd om bij zijn collega Veltman te achterhalen of dat al in gang
gezet was, maar kon hem niet bereiken. Dus blijft die vraag nog even open staan.
Thomas geeft aan dat er ook na de scan iets moet gebeuren. Hoewel hij de vorige keer al aangaf geen
extra subsidie voor de vereniging voor haar activiteiten te vragen, heeft hij recentelijk nog wel eens
nagedacht over de bezuinigingen die de Gemeente ons heeft opgelegd. Dat geld had ook in het
onderhoudsfonds gestopt kunnen worden.
Klaas vult aan dat het er in ieder geval voor had kunnen zorgen dat we onze reserves hadden kunnen
vergroten, waar we nu aan reserves hebben ingeboet.
Er wordt ook aan herinnert dat de Gemeente ons behulpzaam zou zijn bij het vinden van fondsen,
sponsoren, schrijven van een aanbevelingsbrief et cetera. Maar misschien kan de Gemeente ook zelf
een duit in het zakje doen.
Thomas doet de suggestie om het energie neutraal maken van Pakhuis Cath als een Gemeentelijk
Voorbeeld Project te gaan bezien. Als je zo’n monumentaal pakhuis energie neutraal kunt gaan
maken, hoeveel gemakkelijker is het dan om gewone woonhuizen energie neutraal te maken.
Hoe dan ook, iedereen is het er over eens dat er eerst een energiescan gemaakt moet worden.
Daarna kan bepaald worden hoe een plan van aanpak vorm kan krijgen en vervolgens hoe één en
ander gefinancierd kan worden. Laten we die volgorde aanhouden. De bal ligt nu bij de Gemeente om
die scan uit te laten voeren.
Andere onderwerpen van gesprek waren een tijdelijke verhoging van de Gemeentelijke subsidie, het
aantrekken van nieuwe, liefst wat jongere leden, het digitale buurtplein en de AED.
Irona Groeneveld wil graag langs komen om een kijkje te nemen bij onze vereniging. Klaas attendeert
haar op de komende Open Dag aangezien er dan veel activiteiten zullen plaatsvinden waardoor er een
goed beeld gevormd kan worden.

De programmaboekjes zijn verzonden. Heeft iedereen een exemplaar ontvangen? Zo niet, laat het Leo
even weten. En denkt u aan de inzendtermijn voor nieuwe activiteiten? U heeft nog tot 6 september de
tijd. Dus het wordt kort dag!
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Het was vakantie, maar dat wil niet zeggen dat alle
leden van de Vrijloop vrij hadden. Zo moest Miks
Welzijn het gebouw aan de Brugstraat ontruimen. En
de Vrijloop heeft voor heel weinig heel wat
inventaris over kunnen nemen. Dat moest allemaal
wel getransporteerd worden. Daar zijn onze
“hulptroepen” voor ingeschakeld. En er moest ook
geklust worden. Elektrisch vernieuwen, plafond
verbouwen, winkelinventaris aanpassen en nog veel
meer. Een woord van dank aan alle vrijwilligers is
hier wel op z’n plaats.

Facelift voor de “Versus” zaal.

Beamer en groot scherm zijn
gemonteerd. Nu de films nog.
We hebben nog steeds vacatures binnen onze
vereniging. Wie helpt deze in te vullen?
De AED heeft een plek gekregen waar
iedereen bij kan zo dat nodig is. Nu nog
even registreren.

We zoeken een nieuwe secretaris voor ons
bestuur, een penningmeester (niet van vandaag op
morgen maar na een inwerkperiode), een
winkelmedewerker (m/v).
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Digitaal Platform.
De Gemeente heeft deze zomer het Digitale Platform in de lucht gebracht.
Wij, de Vrijloop, waren daarin zeer geïnteresseerd omdat we graag een instrument wilden hebben om
alle informatie over onze vereniging aan een breed publiek kenbaar te maken. Dus wie we zijn, voor
wie we zijn, wat we inwoners van Joure en omsteken kunnen aanbieden, maar ook tegen welke prijs.
Eind augustus hebben we om tafel gezeten om invulling te geven aan deze website. We konden daar
ook mooi op kwijt dat we op 20 september Open Dag hebben. We zouden zeggen: neem eens een
kijkje op deze website en laat ons weten wat u er van vindt.
Kijk daarvoor op www.dfmcentraal.nl

Het vergaderseizoen is weer begonnen. Ook het bestuur van de Vrijloop is al weer bij elkaar geweest en wel
op 26 augustus.
Onderwerpen die daar aan de orde zijn geweest zijn onder andere
- De geplastificeerde posters voor de Open Dag zijn klaar. 5 grote posters voor bij de invalswegen van
Joure en 5 iets kleinere om in winkels en dergelijke te hangen. Op A4 formaat kunnen er zoveel
gedrukt worden als wenselijk is.
- De AED hangt bij de winkeldeur van Zijl 13. Er zullen cursussen georganiseerd worden om met het
apparaat om te kunnen gaan. Daarvoor zullen uiteraard onze leden worden uitgenodigd en mogelijk
ook de leden van buurtvereniging Roun de Kolk.
- Veel meubilair van Miks Welzijn heeft een plek gekregen in ons gebouw. Zo ook de beamer en het
scherm. Misschien een idee om daarmee filmmiddagen te organiseren? Het idee ligt bij de SCC, de
Sociaal Culturele Commissie van onze club.
- Biljartvereniging Zuiderveld komt vooralsnog niet bij ons biljarten.
- Er zijn leden bereid gevonden om de feestcommissie en het beheerderskorps te komen versterken.
- De elektriciteit in de voormalige rookruimte en het kantoor zijn gemoderniseerd. De plafonds zijn
weer netjes gemaakt. Nu wordt er begin september geverfd en nieuwe vloerbedekking gelegd. Dat is
dan mooi voor de Open Dag geregeld. Het zou wel heel mooi zijn als het poolbiljart daar tegen die
tijd ook een plaatsje gevonden heeft. Kijken of dat mogelijk is.
- Nu dit vertrek zo opgeknapt is heeft het bestuur besloten om het gehele gebouw rookvrij te
verklaren. Eventuele rokers worden verzocht gebruik te maken van het fietsenhok.
- Leden worden verzocht een machtiging te ondertekenen voor automatische incasso. Die vindt u
elders in de nieuwsbrief.
- In de winkel zijn nieuwe stellingen geplaatst zodat de waren overzichtelijker uitgestald kunnen
worden. Ook in de winkel kunnen we nog wel wat vrijwilligers gebruiken. We zullen in de winkel
geen kasten verhuren waarin particulieren hun eigen spullen kunnen verkopen omdat dit teveel
administratie vergt en teveel winkelruimte in beslag neemt.
Tot zover dit verslag. Het bestuur komt weer bijeen op 1 oktober. Als u iets heeft wat daar besproken
moet worden, laat het ons dan weten.

“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding
Zijl 13 8501 AZ Joure 0513 - 416027
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WIST U DAT…….
De Vrijloop over een aantal leuke oudhollandse spelen beschikt?
Die spelen zijn voor een aantrekkelijke prijs te huur.
Hiermee kunt u uw familiefeestje, barbecue of wat dan ook tot een onvergetelijke dag maken.
Iedereen, jong en oud, kan deze spelen meespelen.
Maak het extra spannend door er een competitie van te maken.
U kunt hiervoor terecht bij Harry Wolfs of Rienie Flapper.

Bedankt als lid
Mw. T. de Jong (D. v. Haskastraat 30),
Mw. R. de Jong (Slachtedijk 17),
Mw. A. v.d. Veen (Oksewei 4) en Dhr. P. Bouma
(de Tsjotter).
Overleden
Mw. A. v.d. Meij en Dhr. G. v.d. Veen.
Nieuwe leden
Dhr. J. Schouten,
(vanaf 1 januari 2019):+ Mw. M. v.d. Meer, Mw.
G. Mannak,
Mw. L. Attema, Mw. T. Dulus en Mw. G. Hoekstra
(Lijsterweglaan 17)
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ROKERS OPGELET:
Het bestuur heeft besloten dat het pand Zijl 13,
ons verenigingsgebouw, per 1 september 2019
geheel rookvrij zal zijn. De enkele personen die
nog wel eens een sigaretje opsteken worden
vriendelijk doch dringend verzocht dit in de
fietsenstalling te doen.

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 !
“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding
Zijl 13 8501 AZ Joure 0513 - 416027
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DEZE MACHTIGING GRAAG INLEVEREN BIJ LEO OP KANTOOR.

