“IN DE VRIJLOOP”
VERENIGING VOOR
VRIJETIJDSBESTEDING
NIEUWSBRIEF NR. 7, december 2019

SLUITING TIJDENS DE FEESTDAGEN
“In de Vrijloop” is gesloten op
27 december, de gehele dag
en op
31 december, de gehele dag
In de periode van 23
december tot en met 3
januari zal de verwarming op
laag ingesteld worden
aangezien er dan geen
activiteiten plaatsvinden. Dat
geldt overigens niet voor de
biljartzaal. Daar blijft de
kachel branden. En mocht er
in deze periode toch ook
elders behoefte zijn aan wat
extra warmte, dan kan men
dat handmatig instellen.

Onze nieuwe aanwinst: het poolbiljart.
Zeg nou zelf, is-ie mooi of is-ie mooi.
Volgens ons komt het poolbiljart hier veel beter tot
z’n recht dan bij Miks.
En dat hij hier zo fraai staat is met name te danken
aan Frans Boersma en allen die hem hierbij
behulpzaam zijn geweest. Hoewel de spelregels
heel anders zijn dan carambole biljarten (ronduit
lastig in het begin zelfs) wordt er toch al druk
gebruik van gemaakt. Een echte aanwinst voor onze
vereniging.

Energiescan
Het gaat misschien niet zo snel als we graag gewild hadden, maar er is wel een volgende stap gezet in het
verhaal rond de toezegging van de Gemeente over de energiescan. De gemeente had daarvoor een
maximaal te besteden bedrag van € 1.000,-- toegezegd. Van het bedrijf Best4best is inmiddels een offerte
ontvangen, passend binnen dit budget. Best4best heeft gecertificeerde adviseurs in dienst die een energie
‘scan’ kunnen doen waarbij onder andere gekeken wordt naar de isolatie, verwarming en ventilatie. De
adviseur zet vervolgens alles op een rij en bekijkt de mogelijkheden om energie te besparen, hoeveel
daarvoor geïnvesteerd moet worden en op welke termijn de investering terug verdienend kan worden.
Dit proces zou voor het eind van het jaar afgerond kunnen worden. En dan moeten we kijken hoe we dat
gefinancierd krijgen, maar dat is de volgende fase.
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TER HERINNERING:

Nieuwe beheerder

Piet Winters

Het bestuur prijst zich gelukkig
dat Piet Winters ons team van
beheerders wil komen
versterken. Piet geniet op dit
moment een uitkering en dient
in dat kader (als een soort
tegenprestatie)
vrijwilligerswerk te doen.
Daarvoor is zijn keuze gevallen
op het verrichten van
werkzaamheden voor “In de
Vrijloop”. U zult hem
binnenkort vast wel
ontmoeten.

OP ZATERDAG 18
JANUARI VINDT HET
(3 BANDEN)
SNERTTOERNOOI
PLAATS. HET BEGINT
OM 09.00 UUR.
STAAT HET AL IN DE
AGENDA ?

GEEN KLEDING VOOR DE KRINGLOOPWINKEL

De richtlijn voor onze kringloopwinkel is hier duidelijk over: wij doen niet in tweedehands kleding.
Toch steekt de discussie hierover af en toe weer de kop op. Welnu, op 29 oktober is deze
beleidslijn nogmaals in de vergadering van winkelmedewerkers en transportdienst bevestigd:
GEEN AANNAME VAN GEBRUIKTE KLEDING. Uit oogpunt van hygiëne zou kleding eerst gewassen
moeten worden en gecontroleerd op gebreken. Eventueel herstellen en wassen van kleding zijn
werkzaamheden die wij niet (kunnen) verrichten.

Daarom ook een oproep aan onze leden:
BESPAAR U DE MOEITE EN BRENG GEEN KLEDING MEE NAAR DE KRINGLOOPWINKEL !

“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding
Zijl 13 8501 AZ Joure 0513 - 416027
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Meerdere aanmeldingsbonnen zijn verkrijgbaar bij Leo op kantoor !
UITNODIGING VOOR ALLE
LEDEN VAN DE VRIJLOOP

OP DINSDAG 17 DECEMBER
VAN 14.00 UUR TOT ???? UUR
ZAAL OPEN VANAF 13.30 UUR
NATUURLIJK TREEDT ONS EIGEN KOOR OP.
MAAR OOK KUNT U GENIETEN VAN
“DE FRYSLÂN SJONGERS”.
DAARNAAST LEKKER ETEN EN DRINKEN,
DE WELBEKENDE BINGO EN:
HEEL VEEL GEZELLIGHEID.
U KOMT TOCH OOK??

Vervolg nieuwsbrief
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75+ en rijbewijs verlopen ?
Een medische keuring was tot nu toe verplicht als je na je 75ste wilde blijven rijden. Maar door de lange
wachttijden bij het CBR zitten steeds meer 75-plussers met een verlopen rijbewijs. Per 1 december gaat
de invoering van de ‘administratieve verlenging’ in. Dat betekent dat een grote groep 75-plussers
sowieso een jaar mag doorrijden.
Rijden zonder geldig rijbewijs mag nog steeds niet. Er staat een boete op van €95. Maar je hebt pas
echt een probleem als je met een verlopen rijbewijs een ongeluk veroorzaakt. De autoverzekeraar keert
dan niet altijd uit.
Toch is er vanaf 1 december een groep 75-plussers die achter het stuur mag kruipen terwijl de
geldigheidsdatum op hun roze pasje in het verleden ligt. Ze krijgen geen nieuw rijbewijs, maar de
geldigheidsdatum in het rijbewijsregister wordt aangepast. Dat heet een administratieve verlenging. Bij
een aanhouding kan de politie de werkelijke geldigheidsdatum nagaan. Ook bij schade of
aansprakelijkheid telt de datum in het rijbewijsregister. Verzekeraars kunnen dus geen uitkering
weigeren vanwege een verlopen rijbewijs.
Om in aanmerking te komen voor de regeling moet de 75-plusser wel een gezondheidsverklaring bij het
CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is.

Nog steeds heeft onze vereniging behoefte aan
vrijwilligers. Een aantal vacatures zijn gelukkig
ingevuld, maar er blijven nog functies vacant. Daarbij
moet u denken aan:
Een vervanger voor Harry Wolfs die het beheer
van de Oudhollandse Spelen voor zijn of haar
rekening wil nemen (man / vrouw)
Versterking voor de winkel (man / vrouw)
Reserve beheerders die ad hoc een dienst
willen doen (man / vrouw)
Penningmeester (man / vrouw)
Secretaris (man / vrouw)
U ziet, dames worden ook met klem opgeroepen om
zich te melden. Wie o wie?
Geef het door aan één der bestuursleden of op
donderdag- of vrijdagochtend op kantoor.
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Uit de bestuursvergadering van 28 oktober:
Ø Wat betreft onze “hardware”: De computer op kantoor krijgt een
upgrade. Er komt een nieuwe laptop omdat op de oude bepaalde
programma’s niet meer konden draaien. Deze kan ook gebruikt worden
om films mee af te spelen. En ook de printer moet of gereviseerd
worden tegen hoge kosten of er moet een nieuwe komen.
Ø Wat betreft onze “software”: We besluiten om een abonnement te
nemen op Office met een licentie voor 5 computers. Het
besturingssysteem wordt Windows 10. De ledenadministratie inclusief
boekhoudprogramma is ook nodig aan modernisering toe. De
ledenadministratie heeft ons al voor problemen gesteld, dat willen we
niet nog een keer.
En als het kan moet het ook nog eens kostenneutraal.

Uit de bestuursvergadering van 2 december:
Ø De energiescan is verricht door bureau Best4best. De factuur is naar de
Gemeente gestuurd. Die betaalt de rekening.
Ø Onze ietwat oubollige website is vervangen door een geheel nieuwe
fris en fruitige website. Neem vooral een kijkje en laat u verrassen.
Het webadres is als vanouds indevrijloop.nl
Ø Noteer 20 november 2020 vast in uw agenda, als u die al heeft voor
volgend jaar. Dan hebben we feest. Bestaat de Vrijloop 40 jaar.

Inrichting kantoor
De laatste weken is een aantal vrijwilligers druk met de kantoorinventarisatie
aan het slepen geweest. We hadden van Miks bureau’s, kasten, enzovoort
overgenomen maar die stonden nog beneden in de opslag. Nu zijn ze verhuisd
naar hun nieuwe plek op kantoor. Het kantoor heeft daardoor een aardige
metamorfose ondergaan. Het ziet er allemaal weer spic & span uit. Zo kunnen
we wel weer wat jaartjes vooruit.

“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding
Zijl 13 8501 AZ Joure 0513 - 416027
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Nog niet iedereen heeft een machtiging gegeven voor automatische afschrijving van de
e.
contributie. Wij willen de administratie moderniseren. Het rondsturen van acceptgiro’s past
daar eigenlijk niet meer bij. Dus help de penningmeester en geef de machtiging af op kantoor.
DE CONTRIBUTIE ZAL HALF JANUARI VAN UW REKENING WORDEN AFGESCHREVEN !
Dit zou
vanzelfsprekend
moeten zijn, maar
toch treffen we
regelmatig zaken aan
op de looproute die
daar niet horen.
Zullen we daar
allemaal wat rekening
mee houden?

“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding
Zijl 13 8501 AZ Joure 0513 - 416027
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INSCHRIJFFORMULIER
Ik meld mij aan als lid van de Vereniging voor Vrijetijdsbesteding “In de Vrijloop”.
Naam:
_____________________________________________
Voornaam:
_____________________________________________
Adres:
_____________________________________________
Postcode:
_____________________________________________
Woonplaats:
_____________________________________________

(

_____________________________________________
E-mail adres:
_____________________________________________
Ik ga ermee akkoord dat de contributie automatisch wordt afgeschreven.
Mijn IBAN rekeningnr. is:
_________________________________________________________________________
Datum
_____________________________________________
Handtekening:
Plaats:
_____________________________________________
_______________________
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Overige nuttige informatie, onder meer ter bepaling van de hoogte van de contributie:
Wie wordt lid:

Man
Vrouw
Beiden

¡
¡
¡

Geboortedatum:______________
Geboortedatum:______________

Mogen wij weten wat uw beroep was tijdens uw werkzame leven?
man
_____________________________________________
vrouw _____________________________________________
Heeft u eerder ook bestuursfuncties bekleed? Zo ja, welke?
man
_____________________________________________
vrouw _____________________________________________

Meerdere aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op kantoor !

