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“IN DE VRIJLOOP” 

VERENIGING VOOR  

VRIJETIJDSBESTEDING 

 
 

 

Op 27 maart houden we onze 
Algemene Leden Vergadering 
(ALV).  
Wij willen u dit nu al laten weten 
zodat u rekening kunt houden met 
deze datum. 
De uitnodiging met agenda wordt u 
nog toegestuurd. Het belooft een 
boeiende vergadering te worden. 
Let u ook op uw email box? 
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Het algemene mailadres van “In de Vrijloop” (Vrijloop53@home.nl) wordt plat gebombardeerd 
met spam en andere rommel. Daarom gaan we van nu af aan het meer logische mailadres 
info@indevrijloop.nl gebruiken. Als u in het vervolg een mailtje stuurt aan “In de Vrijloop”, wilt u 
dan dat nieuwe mailadres gebruiken?  

 

     

Zo ziet ons vernieuwde kantoor er nu uit. 

 

 

 Bridgen. 
De eerste competitie uitslag met promotie naar de A. LIJN zijn 
LOES DIJKSTRA & GRIET JONGSMA met een percentage van 
58.42 
Op de eerste plaats in de A. LIJN zijn PIERRE ZEEVAARDER & 
ATE ROORDA met een percentage van 56.83  
Op Sinterklaasmiddag werden ze verrast met een Amandelstaaf 
met amandelspijs, met dank aan Albert Heijn, Gorredijk. 
 

 

Parkeerterrein. We willen onze leden er 
nog maar eens op wijzen dat “ons” 
parkeerterrein een openbaar terrein is 
waar gewoon de algemene 
verkeersregels gelden. Dat wil zeggen: 
er mag alleen op de aangegeven 
parkeervakken worden geparkeerd. En 
op de invalidenparkeerplaatsen 
uitsluitend wanneer u in het bezit bent 
van een invalidenparkeerkaart en deze 
zichtbaar voor het raam hebt. 
Als u zich hier niet aan houdt loopt u de 
kans op een bekeuring. 
 

 

Een nieuwe printer. Dat 

bespaart veel geld dat we anders kwijt zijn aan 

drukkosten, bijvoorbeeld voor de Nieuwsbrieven. 
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Uit de bestuursvergadering van 19 december 2019 
- Er is opnieuw gepoogd om in gesprek te geraken met Douwe Egberts. 
- De rapportage over de energiescan kunnen we zeer binnenkort tegemoet zien. 
- Er is een nieuwe printer aangeschaft. Oude afdrukken waren niet om aan te zien. 
- De eindejaars bijeenkomst is redelijk goed bezocht. Er was wel heel veel muziek. 
- Er komt een Opfriscursus Verkeer (25 maart, zie ook de aankondiging op de eerste bladzijde van 

deze nieuwsbrief.) En een presentatie van de film over Oud Joure. 
- Al eerder kwam in het bestuur de vraag aan de orde hoe vaak leden een introducee mogen 

meenemen. Het bestuur heeft besloten dit te maximeren op twee maal. Daarna dient de keus 
gemaakt te worden: wel of geen lidmaatschap. In dat laatste geval stoppen de activiteiten voor 
de betreffende persoon bij de Vrijloop tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. 

 
Uit de bestuursvergadering van 27 januari 2020 

- De Energie Quickscan van Best4best is binnen. De scan gaat vergezeld van een aantal 
documenten. Deze zullen ook morgen in de vergadering met Stichting "Pakhuis Cath" aan de 
orde komen. Er valt een hoop te verspijkeren aan ons verenigingsgebouw. 

- De ledenadministratie en boekhouding werken momenteel met e-Boekhouden maar het  kost 
nog wat tijd om tot volledige invoering over te kunnen gaan. 

- De regeling reiskostenvergoeding is vastgesteld. €3 in Joure, €6 buiten Joure maar binnen 
“Skarsterlân” en voor het overige € 0,25 per kilometer. 

- Er is een bijeenkomst geweest met It Lokaal en It Toanhûs. Er zal een enquête worden 
opgesteld en verspreid.  

- Het Cyrus Virus heeft ook bij onze administratie de boel een tijdje stil gelegd. 
- Er heeft zich onlangs een spontane brand oefening plaatsgevonden doordat er in de 

houtwerkplaats met een slijptol gewerkt werd. Dit is geen werk om in de houtwerkplaats uit te 
voeren, dat is vragen om moeilijkheden. Maar de “Oefening” is zeer gedisciplineerd verlopen. 

___________________________________________________________________________________________ 

In Nieuwsbrief nr. 1 van 2018 gaven we uitleg over de toepassing van de contributieregeling.  

De tekst luidde: 
Het zit zo: Bij aanvang van het lidmaatschap van onze vereniging betaalt een nieuw lid contributie over 
de nog resterende maanden. Dus als iemand in oktober lid wordt betaalt hij of zij over dat jaar niet een 
heel jaar contributie maar slechts drie maanden. 
Als iemand het lidmaatschap reglementair beëindigt stopt dat op 31 december van dat jaar.  
Vanaf dat moment kan er niet meer worden deelgenomen aan cursussen of andere activiteiten van 
onze vereniging, want dat is uitsluitend voorbehouden aan leden. Er wordt geen geld terugbetaalt 
omdat iemand voortijdig een activiteit moet beëindigen.  Dat kan niet omdat de lopende kosten voor de 
Vrijloop zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor een docent gewoon doorlopen. 
Het bestuur vond het nodig alle leden hier nogmaals van op de hoogte te brengen zodat discussies 
en/of irritaties in de toekomst vermeden kunnen worden. 
 
Dit is op één punt misschien een beetje kort door de bocht. 
We schreven over het reglementair beëindigen van het lidmaatschap. Wat wil dat zeggen. De statuten 
zijn daar helder over: Naast enkele bijzondere gevallen eindigt het lidmaatschap door opzegging van 
het lid. (artikel 7) 
En dan komt het: Opzegging kan (tenzij er iets heel bijzonders aan de hand is) slechts geschieden 
tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier 
weken. Dat wil zeggen dat er vóór 3 december opgezegd moet worden. Anders is men nog gewoon 
een jaar lid en dus de contributie voor dat jaar verschuldigd. 
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Bij het bestuur van de Vrijloop kwam het verzoek binnen van Probus Skarsterlân om een presentatie te 
geven aan haar leden. Wat is de Vrijloop, wat doet zij voor haar leden en wie zijn haar leden. En, ook niet 
onbelangrijk, wat is er te vertellen over dat prachtige gebouw waarin zij zetelen. Dat wilden wij uiteraard 
graag doen. Op 29 januari konden wij zo’n 20 leden van Probus verwelkomen met koffie en wat lekkers, 
uiteraard verzorgd door de familie Flapper. In anderhalf uur hebben wij zo’n beetje alles verteld wat wij 
weten over de Vrijloop. Na een rondleiding door het gebouw ging het  gezelschap richting ’t Haske om daar 
de lunch te gebruiken. Een geslaagde ochtend. Ook al, omdat we voor het eerst officieel de nieuwe beamer 
met scherm in gebruik konden nemen. En onze naam heeft weer wat meer bekendheid gekregen onder een 
deel van de Jouster bevolking. 
Wie of wat is Probus? Probus Skarsterlân telt 27 leden. Het doel van de vereniging is om als vriendenclub 

interessante activiteiten te ondernemen. Ook zijn er presentaties en worden trainingen gevolgd. De club zelf 

is niet gebonden aan religie. De leden komen om de twee weken bij elkaar in partycentrum ’t Haske in Joure.  

      

 

 

 

Met dank aan Jitze Hooghiemstra: een mooi artikel in de     

Jouster Courant. Hier ziet u alleen de kop van het artikel. 
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Vanaf begin dit jaar maakt de 

Vrijloop gebruik van de diensten 

van interieurverzorgster Nathalie 

de Jong-Post. Grote kans dat u ze al 

eens tegen het lijf bent gelopen. En 

Nathalie, we hopen dat je het naar 

je zin hebt hier bij ons. 
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Op 28 januari kwamen de besturen van de Stichting 
"Pakhuis Cath", eigenaar van het Pakhuis, en 
Vereniging “In de Vrijloop” bijeen. Onder leiding van 
de nieuwe voorzitter van de Stichting "Pakhuis 
Cath", Bert Fleer, bespraken we een drietal 
onderwerpen:  

1. De exploitatie van het gebouw. 
2. De duurzaamheid van het gebouw. 
3. De ontwikkeling van het zg. Brûsplak. 
De energiescan wijst uit dat een nieuw dak en 
het gasvrij maken van het gebouw flink in de 
papieren gaat lopen. En daarmee zijn we er nog 
niet. Wat te denken van de ramen om maar iets 
te noemen. Bert Fleer maakt een afspraak met 
de Gemeente om hierover te overleggen. 
Wat betreft het Brûsplak is het even afwachten 
welke kant het opgaat. Er komt een vragenlijst 
richting alle sociaal culturele verenigingen en 
stichtingen in Joure om te inventariseren hoe zij 
hierin staan. De resultaten hiervan worden 19 maart 
gepresenteerd door de Gemeente en It Lokaal. 
Het bestuur van de Stichting "Pakhuis Cath" geeft 
aan dat de huur die zij van de Vereniging “In de 
Vrijloop” ontvangt niet toereikend is om het 
noodzakelijke reguliere onderhoud te plegen. 
Derhalve zal de huur verhoogd moeten worden.  
Dat ziet ook het bestuur van de Vereniging “In de 
Vrijloop” in. Op de jaarvergadering zullen we hier 
verder over praten. 
 

Op 11 februari had het bestuur een gesprek 

met vertegenwoordigers van Sociaal Goud. 

Zij zouden hun diensten ook graag 

aanbieden aan leden van de Vrijloop die 

behoefte hebben aan wat meer sociale 

contacten. Ze hebben een aantal flyers 

achtergelaten. Die hebben een plaatsje 

gevonden op de prikborden. U kunt heel 

veel informatie vinden op de website 

sociaalgoud.nl, bijvoorbeeld over het 

Buddy-project. Ze hebben de volgende 

samenvatting van het verhaal aan ons 

gemaild: 

Stichting Sociaal Goud is een initiatief die 
een bijdrage wil leveren aan het welzijn van 
de ouderen. Wij doen dit door te kijken wat 
er speelt in de maatschappij en hoe wij een 
verschil kunnen maken. Één van deze 
projecten is het buddy-project Samen 
Goud. Buddy’s worden gekoppeld aan een 
oudere waarna er een duurzame en 
waardevolle relatie ontstaat. De buddy 
wordt ingezet om het sociale netwerk van 
de oudere(n) te vergroten. Dit kan middels 
het drinken van een kopje koffie tot het 
gezamenlijk deelnemen aan een activiteit. 
Er zijn inmiddels zo’n 150 matches gemaakt 
waarvan er nu 50 lopende matches zijn. 
Samen met de stagiaires van het Sociaal 
Goud Atelier vormen wij het team Samen 
Goud in DFM en werken wij aan het welzijn 
van onze ouderen in de gemeente DFM!  
 

Aanmelden voor het buddy-project kan via de 
website www.sociaalgoud.nl, via de App Sociaal 
Goud (te downloaden via Google Play of de App 
store) of via aeltke@sociaalgoud.nl. 
Ook niet onbelangrijk: Aan de diensten van 
Sociaal Goud zijn geen kosten verbonden. 
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 De penningmeester wil er nogmaals op attenderen dat het van groot belang is dat zo 

mogelijk alle leden de automatische machtiging invullen en op kantoor afgeven. Het 

handmatig versturen van acceptgiro’s kost veel tijd en moeite en kost bovendien geld. Dat 

kunnen we ons besparen. Dus heeft u de machtiging nog niet ingevuld, doe dat dan 

alstublieft alsnog. U kunt altijd terugboeken als u het niet eens bent met de afschrijving, 

dus wat let u.  

En nu we het toch over de penningmeester hebben: het zal een aantal leden mogelijk ontgaan zijn dat 
het weer tijd is om de contributie voor het lopende jaar over te maken. Ja, dat is het gevaar als je geen 
automatische machtiging hebt ingeleverd. Willen die leden dat alsnog even doen? Dan is de 
penningmeester ook weer een blij mens en kunnen de rekeningen weer voldaan worden.  
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

We brengen het maar weer onder uw 
aandacht: 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. 
 

LEDEN, OPGELET : 

Op 20 -11-2020 vieren wij het 40-jarig Vrijloop-

Jubileum  en willen U vragen om bijv. leuke 

meegemaakte anekdotes /belevingen en 

gebeurtenissen te verzamelen en dat iemand dit wil 

vertellen op onze feestmiddag.  U kunt hierover 

contact opnemen met de feestcommissie: Dries 

Swart tel. 0513-413723, Pierre Zeevaarder 0513-

413219 en Trijnie Wijnja 0513-418272 . 
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