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“IN DE VRIJLOOP”
VERENIGING VOOR
VRIJETIJDSBESTEDING
NIEUWSBRIEF 2020 NR. 3

“In de Vrijloop” gaat open.
Vanaf dinsdag 1 september
kunt u weer terecht bij de Vrijloop. De deuren gaan om 09.00 uur open.
We kunnen niet alle leden tegelijk ontvangen, dat moge duidelijk zijn. Want nog steeds geldt de
1½ meter maatregel, dus we moeten afstand houden. En dat is niet de enige maatregel. Om
besmetting te voorkomen moeten we een hoge mate van hygiëne in acht nemen. In deze
nieuwsbrief leest u daarover en over nog veel meer zaken alles wat u moet weten.
Zo vindt u verderop in de nieuwsbrief het complete gebruiksplan “In de Vrijloop”.
Daarin staat in detail beschreven hoe wij ons te gedragen hebben, wat er van ons wordt verwacht
en wat dies meer zij. Dus lees vooral verder !
De rubriek “Uit het Bestuur” komt te vervallen omdat u middels de ledenbrieven en deze
nieuwsbrief volledig op de hoogte bent met hetgeen in het bestuur aan de orde is geweest.

Beheerders
Wilt u alvast noteren in uw agenda:
Beheerdersoverleg Dinsdag 25 augustus 14.00 uur.
De agenda volgt nog.

Gewijzigde openingstijden van kantoor:
Maandagochtend
10.00 – 12.00 en
Donderdagochtend
10.00 – 12.00

We zijn dringend op zoek naar
één of meerdere personen die
de organisatie van de klaverjas
middagen of avonden voor
zijn/haar/hun rekening
wil/willen nemen.
Laat het even weten aan de
voorzitter van de
aktiviteitencommissie,
Piet de Boer. Tel. 0513-415259
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UITNODIGING BILJARTGROEP.
Via deze nieuwsbrief nodigen wij u uit om u te informeren over de plannen voor
het komend biljartseizoen 2020/2021.
Vanwege de anderhalve meter regel kunnen wij niet alle leden tegelijk informeren.
Daarom vragen wij u om op "UW MIDDAG" te komen waarop u het afgelopen seizoen heeft
gespeeld. Mocht u overwegen om liever op een andere middag te willen spelen, kom toch
op de vaste middag waarop u gespeeld heeft.
De eerste groep (maandagmiddag groep ) verwachten wij op maandagmiddag 31 augustus
om half twee, zaal 7.
Groep dinsdagmiddag : dinsdagmiddag 1 september, half twee , zaal 7.
Groep woensdagmiddag : woensdag 2 september, half twee,zaal 7.
Groep donderdagmiddag : donderdag 3 september, half twee zaal 7.
Groep vrijdagmiddag : vrijdag 4 september, half twee, zaal 7.
Verder en zeker niet onbelangrijk nodigen wij de groep "vrije biljarters" de ochtend spelers
uit om maandagmorgen 31 augustus om half tien te komen om op de hoogte te worden
gebracht van de voorlopige plannen.
Wij hopen u dan te mogen begroeten.
Bestuur biljartgroep ,
Dik Mijnen.

Ons nieuwe programma-boekje,
nu geheel in kleur, ligt bij de
drukker en zal binnenkort
beschikbaar zijn voor verspreiding.
Zo komt het eruit te zien.

Met eerbied en respect
gedenken wij ons medebestuurslid Sjors Rinia.

Helaas zijn de afgelopen maanden
nog meer leden ons ontvallen. We
noemen de namen van:
Mw. G. Agricola
Dhr. A. v. Gelderen (Anne) en
Mw. J. de Jong (Joke).
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> ♠ ♥ ♦ ♣ LEDEN VAN BRIDGECLUB DE VRIJLOOP ♠ ♥ ♦ ♣
>
> Zoals bekend zijn door de afgekondigde veiligheidsmaatregelen ter
> bestrijding van het Corona- virus, samenkomsten voorlopig niet
> toegestaan.
>
> Henk, Tinus en Ate hebben hierop besloten om de huidige competitie
> zonder promotie/ degradatie af te sluiten en hiermee weer te beginnen
> in oktober a.s.
>
> Wij vinden dit alles heel spijtig, maar het is niet anders.
> Wij hopen dat u deze tijd goed doorkomt, zodat we elkaar in goede
> gezondheid weer kunnen treffen op donderdagmiddag 1 oktober.
>
> BLIJF GEZOND ♠ ♥ ♦ ♣
>
> Groeten Henk, Tinus en Ate.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
BETER BEWEGEN SEIZOEN 2019/2020
Ook dit seizoen hebben wij weer een bijzonder geslaagde cursus beter bewegen gehad onder leiding
van Christina de Haan.
Wij waren als deelnemers bijzonder tevreden op de wijze waarop zij elke keer weer een boeiend en
interessant thema bracht.
Wij hadden dit jaar een fantastische groep van 14 deelnemers.
Alle spieren zijn gebruikt en er is altijd deskundig uitleg gegeven.
Ook hebben wij diverse keren in overleg met elkaar getraind in de Oefenruimte van Fysio Actief. Dus
hebben we ook kennis gemaakt met diverse fitness toestellen.
Diverse thema’s zijn geoefend o.a. valpreventie hetgeen voor onze doelgroep van groot belang is.
Dit seizoen is wat op een minder leuke manier afgebroken, de bedoeling was dat wij tot eind maart
door zouden blijven trainen, maar helaas de maatregelen omtrent het corona virus liet dit niet toe.
Voor volgend seizoen hopen we weer op een grote belangstelling.
Het programma is voor elke leeftijd goed te doen.
Dus wat let jullie!!
DOE MEE KOMEND SEIZOEN !!!
Dit was het laatste stukje tekst dat Sjors Rinia schreef ten behoeve van de
Nieuwsbrief als een stukje promotie van “Beter Bewegen". De redactie.
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Analyse draagvlakonderzoek
It Lokaal heeft vorig jaar het initiatief genomen om te kijken of
er in Joure draagvlak was voor een zogenaamd Brûsplak.
Er zijn 88 vragenlijsten uitgezet bij Jouster organisaties.
Zo ook bij “In de Vrijloop” en “Stichting Pakhuis Cath”.
We hebben die lijsten keurig ingevuld en teruggestuurd. In totaal hebben 61 organisaties dit gedaan.
Denk daarbij aan de Jouster Fanfare, Museum Joure, het Leger des Heils en anderen.
De bedoeling is om een maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de “mienskip” van Joure:
Een Brûsplak. Verbinding, ontmoeting, talentontwikkeling staan daarbij centraal. Samen zorgen voor
creativiteit en elkaar versterken.
Tien organisaties geven aan zich (nog) niet verbinden aan de realisatie van een Brûsplak. (De Vrijloop is
één van deze organisaties)
Als meerwaarde voor deelname aan een Brûsplak worden vaak dezelfde moeven genoemd:
Ø Contacten leggen en verbinding zoeken door samen te werken, te ontmoeten en te oefenen in
georganiseerd verband.
Ø Mogelijkheden kunnen bieden voor talentontwikkeling.
Ø Elkaar kunnen helpen.
Ø Laagdrempelige ontmoetingsplek, voorkomen eenzaamheid.
Genoemde voorbeelden van toekomstige samenwerking en synergie zijn:
Ø Ledenwerving
Ø krachten bundelen
Ø het ontstaan van ontmoetingen met andere disciplines
Ø inzet van mensen met een beperking voor een zinvolle dagbesteding
De conclusie hieruit is volgens It Lokaal dat er voldoende draagvlak en bereidheid onder de geraadpleegde
organisaties is om Brûsplak Joure verder vorm te geven!
Een volgende conclusie is: Er is voldoende basis om die enthousiaste groep mensen samen te stellen.
Tien organisaties zijn op zoek naar andere huisvesting.
Elf organisaties zijn geïnteresseerd in de mogelijkheid om ruimtes te huren.
Vierentwintig organisaties geven aan dat zij geen plannen hebben voor andere huisvesting. (Hieronder ook
“In de Vrijloop”)
Bijdragen aan realisatie en beheer: slechts een beperkt aantal organisaties willen een bijdrage leveren bij
realisatie door zelfwerkzaamheid en twee organisaties willen mogelijk financieel bijdragen
De conclusie op het gebied van huisvesting luidt:
Er zijn organisaties die dringend behoefte hebben aan andere huisvesting. De activiteiten van deze
organisaties omvatten alle functies zoals verwoord in het Kerndocument (verbinden, creëren en delen). Er
is een grote groep die op dit moment aangeeft mogelijk ruimtes te willen huren met een hoge
gebruiksfrequentie.
Algemene conclusie Draagvlakonderzoek Brûsplak Joure
De resultaten van het draagvlakonderzoek geven aan dat er voldoende draagvlak is voor een Brûsplak in
Joure. Er zijn voldoende organisaties bereid een bijdrage te leveren aan het concept Brûsplak of minimaal
geïnteresseerd en deze organisaties vertegenwoordigen bovendien alle in het kerndocument genoemde
functies. Een groot deel van de organisaties denkt minimaal na over huisvesting waarvan een deel heel
dringend behoefte heeft aan andere huisvesting. Op grond van de verkregen resultaten kan de volgende
stap in de verdere uitwerking van het initiatief Brûsplak Joure gezet worden.
(Dit lijkt een nogal pretentieuze conclusie maar komt uiteraard voor rekening van It Lokaal)
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Gebruiksplan “In de Vrijloop”
Versie: 2.0
Datum: 13-7-2020
Wij volgen in dit gebruiksplan de regelgeving van de overheid en de RIVM voor zover thans
bekend. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit plan wordt bijgesteld zodra
hier aanleiding voor is.

1.

doel en functie van dit gebruiksplan

1.1 doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een
vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als vereniging willen we daarin onze
verantwoordelijkheid nemen;
bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren.

●

●
1.2

functies van dit gebruiksplan
1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de
zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van
samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen
en buiten onze vereniging;
4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier op de administratie
aanwezig.

1.3

fasering
● Vanaf 1 september 2020, de datum waarop we de deuren van ons
verenigingsgebouw weer openen voor de leden, mogen er zich maximaal 100
personen in het gebouw aanwezig zijn.
● De periode van 1 september 2020 tot aan het begin van de geplande activiteiten
begin oktober wordt gebruikt als oefenperiode waarin we evalueren en zo nodig
bijstellen;

1.4

algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader
van onze doelstelling:
●
●
●
●

1½ meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden
behoren;
mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen
met anderen uit hun huishouden;
de activiteiten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en
hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM;
op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en
stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig
actualiseren.
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2.

gebruik van het gebouw

2.1
●

2.2

openingstijden
De openstelling van het gebouw “Pakhuis Cath” is ten opzichte van voorgaande jaren
ongewijzigd. Dat wil zeggen: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00
uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Met de beheerders is afgesproken dat zij 10 à 15 minuten voor aanvang van hun dienst
aanwezig zullen zijn.

gebruik van de verschillende zalen
De biljartzaal kent een vaste opstelling.
Om te voldoen aan de richtlijnen, met name de 1½-meter situatie, zal één van de drie
aanwezige biljarttafels (de middelste) buiten gebruik worden gesteld. Het biljartbestuur
heeft een plan opgesteld om gelet op de richtlijnen zowel de competitie 2019-2020 af te
ronden als ook de competitie 2020-2021 te starten.
● De opstelling van tafels en stoelen in de overige zalen is flexibel en kan dus gemakkelijk
aangepast worden aan de 1½-meter situatie.
●

2.3
Zaal

capaciteit in een anderhalvemeter-situatie
Normaal gebruik
Aangepast gebruik per
september

1

Kantine/Poolbiljartzaal (zaal 1) 55m2

Poolbiljarten, darten,
kaarten

Wachtruimte voor spelers
biljartcompetitie

Zaal 2, de biljartzaal
annex keuken 110
m2

Biljartcompetitie, vrij biljarten,
les in biljarten, koffiedrinken,
werkplek beheerder

6 zitplaatsen + zitplaatsen voor
medewerkers

Kleine vergaderzaal
in gang op 1ste etage
(zaal 3) 30 m2

Bestuur (AB/DB)

Spreekkamertje

Schiemannen, Dammen en
Schaken
9 zitplaatsen

(max. 4 personen)

Grote zaal 2de etage
(zaal 5) 120m2

Bridgen, Klaverjassen, Bingo,
Tekenen en schilderen.
60 zitplaatsen

Afhankelijk van de opstelling
(alleen stoelen in theateropstelling
of stoelen met tafels) en al dan
niet in combinatie met zaal 6:
maximaal 50 personen

Tussenzaal 2de etage
(zaal 6) 40m2

Wordt hoofdzakelijk gebruikt
in combinatie met zaal 5
20 personen

Alleen te gebruiken als er elders
geen ruimte beschikbaar is.

Hobbyzaal 2de etage
(zaal7) 80m2

Houtsnijden, Bloemschikken,
Koor, Yoga, Beter Bewegen.
35 personen

Blijft voldoende ruimte voor
houtsnijden en bloemschikken.
Koor, Yoga en Beter Bewegen
wellicht naar zaal 5?

Versuszaal 2de etage
(zaal 8) 60 m2

Engelse les, Bridge les
14 personen

8 personen

15 zitplaatsen
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3.

Concrete uitwerking

3.1

routing
Aangezien de leden bekend zijn met de indeling van het gebouw voegen we hierbij
geen plattegronden in.

3.1.1 Bij binnenkomst van het gebouw:

·
·

We blijven niet vóór de deur of in de hal staan praten.
Mocht blijken dat er in de hal of op de trap 4 personen aanwezig zijn, dan blijft u
buiten staan wachten totdat er weer meer ruimte is. Als er meer personen naar
binnen willen, wachten ze rustig 1½ meter achter hun voorganger.
· Bij binnenkomst staat ontsmettingsmiddel en liggen weggooi doekjes. Gebruik
deze.
· Loop rustig naar de zaal waar uw activiteit plaatsvindt.
· Volg de aangegeven looproutes indien en voor zover die aangegeven zijn.
3.1.2 Garderobe
· Alleen deelnemers aan het biljarten maken gebruik van de garderobe in het smalle
gangetje op de eerste etage.
· Leden die een activiteit hebben in zaal 5 op de 2de etage kunnen gebruik maken
van de garderobe op de 2de etage.
· Zij die in de werkplaats moeten zijn kunnen hun jas kwijt net voor de toegangsdeur
tot de werkplaats.
· Winkelpersoneel neemt de jas mee in de winkel.
· Alle overige leden nemen de jas mee naar hun zaal en vinden daar een kapstok of
een andere voorziening om de jas kwijt te kunnen.
· Er is natuurlijk ook niets op tegen om de jas in de auto achter te laten als u met de
auto komt.
3.2
Koffie drinken
· Het koffieapparaat gaat op slot. De beheerder zet één of meer kannen in de kantine
en desgevraagd waar leden zich bevinden. Dit is geen gratis koffie; munten of 1
euro per consumptie worden op een schoteltje achtergelaten.
3.3
Hygiëne
· Weliswaar worden de toiletten dagelijks gereinigd; toch wordt de leden gevraagd
daar zo weinig mogelijk gebruik van te maken. En als daar gebruik van wordt
gemaakt wordt gevraagd om het toilet voor gebruik en daarna te desinfecteren.
Er staat een desinfecteringsmiddel dat u kunt gebruiken alvorens gebruik te maken
van het toilet. Na gebruik van het toilet altijd handen wassen. Handen drogen
gebeurt met papieren weggooi doekjes.
3.4
Bij vertrek uit het gebouw:
· Vermijdt opstoppingen. Blijf niet staan praten.
Schroom niet om mede-leden er (vriendelijk) op aan
te spreken in geval zij zich niet aan de regels houden.

4.

Specifieke ledengroepen

4.1

Biljartcompetitie

-

Er worden dit seizoen geen biljartlessen aangeboden
De biljarttafels blijven staan op hun huidige positie
Het middelste biljart wordt en blijft afgedekt, dus buiten gebruik gesteld
‘s-Ochtends zijn de tafels beschikbaar voor vrij biljarten, ’s-middags voor competitie
Er wordt uitsluitend Libre competitie gespeeld, dus geen driebanden of bandstoten.
Rondom de tafels bevinden zich nooit meer dan 8 personen, ook bij vrij biljarten
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-

-

4.2

Overige spelers wachten in de zaal bij het poolbiljart. (zaal1)
Het koffieapparaat blijft waar het is, de beheerder zet één of meer kannen in zaal 1 en
desgevraagd waar leden zich bevinden. Dit is geen gratis koffie; munten of 1 euro per
consumptie graag op een schoteltje achter laten.
Biljarters reinigen na ieder spel de randen van het biljart, de speelballen en de keu’s
wanneer dezen voor algemeen gebruik zijn.
De toiletten worden zo weinig mogelijk gebruikt en zowel voor als na gebruik door de
gebruiker gedesinfecteerd. En handen wassen, handen wassen, handen wassen!
Er kan gebruik worden gemaakt van de garderobe in het gangetje, doch uitsluitend door
competitiespelers. Wacht op elkaar zodat er zich slechts één persoon tegelijk in de gang
bevindt. (de 1½ meter wordt ten allen tijde in acht genomen)
Biljarters hebben (evenals alle andere leden) een eigen verantwoordelijkheid. Er zal geen
extra toezicht zijn bij binnenkomst (afgezien van de beheerder die alles in de gaten houdt)
maar lees ook het Gebruiksplan “In de Vrijloop”. Niet meer dan 4 personen in hal en
trapopgang. En ook voor de fietsenstalling geldt de 1½ meter.
Competitiespelers worden voorafgaand aan de competitie door hun bestuur uitgenodigd
voor instructiemiddagen.
De Vrijloopsjongers

Onlangs is het advies Koren en Zangensembles van het RIVM verschenen. Deze voorwaarden zullen
in acht genomen worden bij repetities en uitvoeringen. Het gaat daarbij om de volgende
maatregelen:
- Tussen elk koorlid moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn, eventueel niet
achter elkaar maar in een zigzagformatie.
- Een tijdelijke registratie van koorleden middels presentielijsten vergemakkelijkt het
eventuele bron- en contactonderzoek voor de GGD onder koorleden
- Zorg ervoor dat minimaal de huidige normen voor ventilatie in het bouwbesluit gehaald
worden.
- Ventileren en luchten.
→ Waarschijnlijk is zaal 7 te klein en moet er worden uitgeweken naar zaal 5.
Een eerste meting geeft aan dat er ruimte is voor 26 koorleden.
4.3

De kringloopwinkel

Ook de kringloopwinkel opent de deuren weer vanaf 1 september. Echter, er wordt wel een
maximum gesteld aan het winkelend publiek dat gelijktijdig in de winkel kan worden
toegelaten. Dit maximum wordt bepaald op 5 personen.
4.5

Bridgen

De Nederlandse Bridgebond heeft een uitvoerig protocol opgesteld. De leiding van onze
bridgeclub zal dat aan de betreffende leden toelichten. Hoofdzaak is ook hier de 1½ meter.
En de uiteraard de gebruikelijke hygiëne-maatregelen.
4.6

Klaverjassen

De SCC is dringend op zoek naar iemand die de organisatie ter hand wil nemen.
Zie ook de oproep in onze Nieuwsbrief.
4.7

Beter Bewegen

Dit is sterk afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wellicht splitsen in 2 groepen.
VOLG IN ALLE GEVALLEN DE AANWIJZINGEN VAN DE BEHEERDER OP !
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Uit de Jouster Courant
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INSCHRIJFFORMULIER
Voor ieder persoon een formulier invullen s.v.p.
Ik meld mij aan als lid van de Vereniging voor Vrijetijdsbesteding “In de Vrijloop”.
Naam:

__________________________________________

Voornaam:

__________________________________________

In ben een:

¡
¡

Vrouw
Man

Geboortedatum: __________________________________________
Adres:

__________________________________________

Postcode:

__________________________________________

Woonplaats:

__________________________________________

(

__________________________________________

E-mail adres:

__________________________________________

þ Ik ga ermee akkoord dat de contributie jaarlijks in januari automatisch wordt afgeschreven.
þ Een tweede lid betaald de halve jaarcontributie, dit wordt afgeschreven via het 1e lid.
IBAN rekeningnr. 1e lid: ______________________________________________
Datum: ___________________
Plaats: ___________________

Handtekening:

_______________________

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Overige persoonlijke gegevens:
Mijn partner/huisgenoot is al lid van de vereniging: Ja / Nee / Nvt
`

Indien Ja, naam partner/huisgenoot: ____________________________________________
Mogen wij weten wat uw beroep was en of u bestuursfuncties heeft bekleed?
Beroep:

_____________________________________________

Bestuursfuncties: _____________________________________________
Mogen wij op een later tijdstip ook een beroep op u doen met betrekking tot vrijwilligerswerk,
zoals Administratief, Technisch, Bouwkundig, Beheer, e.d.?

¡
¡
¡

Ja, dat mag wel
Nee, liever niet
Vraag het later nog maar eens
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