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“IN DE VRIJLOOP” 

VERENIGING VOOR  

VRIJETIJDSBESTEDING 

Een beetje laat misschien, maar we 

wilden in deze sombere tijden 

enkele heuglijke feiten niet 

onvermeld laten passeren. 

Het eerste is de verjaardag van ons 
geacht lid Pierre Zeevaarder. 
Pierre werd in maart dit jaar 100 

jaar. Door medekaarters van de 

bridgeclub van de Vrijloop werd hij 

in het zonnetje gezet. Namens de 

bridgeclub bood coördinator Ate 

Roorda de eeuwling een aantal 

cadeaus aan. Ook stuurde het 

bestuur haar felicitaties vergezeld 

van een bloemetje. 

Wij wensen Pierre nog een fijne en 
gezonde levensavond toe. 
 

En vervolgens wil ik aankondigen: 

Het heeft de Koning behaagd… 

Op 26 april belde burgemeester Fred 

Veenstra aan bij de heer en mevrouw 

Weersma. “In oandiene Yeb hearde 

fernuvere nei de wurden fan de 

Boargemaster”.  

Als vrijwilliger vervult Yeb vele 
functies. Natuurlijk voor de Marrekrite, 
voor de kerk en voor Talant. Maar wij 
kennen hem natuurlijk voor het werk 
dat hij als lid van de transportdienst 
verricht voor de kringloopwinkel van 
de Vrijloop.  
Het lidmaatschap in de Orde van 
Oranje Nassau is dan ook meer dan 
verdiend. Proficiat, Yeb. 
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Op donderdag 26 augustus kregen we 
bezoek van een verslaggeefster van Omrop 
Fryslân. 
Zij maakte een programma in de serie 
Simmer yn Fryslân. 
Nadat in een voorgesprek Kaatje haar het 
nodige over de winkel had verteld en 
Thomas een korte rondleiding door het 
gebouw had gegeven werd het interview 
opgenomen. De inhoud kwam hierop neer: 
 

Aktiviteiten genôch!  

Minsken mei ôfstân ta de arbeidsmerk, kinne op 'e Jouwer terjochte by feriening In de 

Vrijloop. De feriening is om de frije tiid troch te bringen. It sit yn in prachtich gebou, in âld 

pakhûs. 

Sa'n 300 minsken binne lid, fertelt foarsitter Thomas de Jong. "Benammen wat âldere 

minsken binne lid, we dogge ús stjonkende bêst om ek wat jongere minsken te ynteressearjen. 

We dogge hjir fan aktiviteiten: biljert, yoga, blomskikke, hout snije. Wol twintich aktiviteiten. 

We ha der genôch romte foar." 

Underdiel fan it gebou is ek in kringloopwinkel. Dat wurdt beheard troch ûnder oare Kaatje 

van der Zee. "We dogge it mei ús achten. We ha in hiel moai team, dat kin net better. Se ha 

sein dat ik mar it oansprekpunt wêze moast. Mar gjinien hjir is de baas, we dogge it mei-

elkoar." 

It gebou sit wat op 'e ein fan de dyk, dus om minsken attint te meitsjen, freget wat ynset. 

"Dêrom ha we de flagge mar út", seit Van der Zee. "We ha ek in kear in boerd op de dyk hân, 

mar dat mocht net fan de gemeente. We ha wol altyd aardich wat oanrin." 

Thomas de Jong en Kaatje van der Zee 

Persconferentie van Rutte en de Jonge … 

Op dinsdag 14 september. Het is allemaal stapsgewijs gegaan: vanaf 
1 juni was de Vrijloop ’s-ochtends geopend voor vrij biljarten. Ook de 
winkel ging weer open. Vanaf 1 september waren we ook ’s-middags 
weer open. En vanaf 1 oktober kunnen we weer starten met alle 
activiteiten. Vooral ook omdat de belangrijkste versoepeling is om de 
1,5 meter afstand op 25 september af te schaffen. Nu maar hopen 
dat er niet nog een nieuwe golf aan zit te komen. En let op: de 
basisregels blijven wel van kracht. Dus hoesten in je elleboog, was je 
handen stuk , geen handen schudden enzovoort. 
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De volledige agenda staat elders in deze nieuwsbrief. 
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Uitnodiging 

 

Algemene Ledenvergadering 

“In de Vrijloop” 

Datum: vrijdag 29 oktober 2021   

Aanvang 10.00 uur 

In het gebouw van de vereniging 

 

A G E N D A  

 1 Opening 

 2  mededelingen  

 3  ingekomen stukken  

 4 Verslag ledenvergadering van 29 maart 2019 (voor zover dat nog relevant is)  

 5  Financieel jaarverslag 2020 ( ligt ter inzage op kantoor) Het sociaal jaarverslag ontbreekt 

aangezien er het afgelopen jaar geen activiteiten hebben plaatsgevonden. 

 6  Verslag kascommissie en zo mogelijk déchargeren van de penningmeester 

 7  Benoeming kascommissie  

 8 Huisvesting 

 9 Extra agendapunt  

Pauze 

10 Begroting 2020/2021  (ligt ter inzage op kantoor)  

11  Vaststelling van contributie 

12 Bestuurszaken:  

 * Vacatures: We zijn dringend op zoek naar een secretaris. 

13 Rondvraag  

14 Sluiting 
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Meer informatie? Scan de QR-code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de laatste bestuursvergadering:  

• Er is een mail verzonden aan de 
leden om zich alsnog op te 
geven voor het klaverjassen. 
Daar is onvoldoende respons op 
gekomen. Het klaverjassen gaat 
daarom niet door. 

• Wij hebben “De Kear” het aanbod 
gedaan om gratis gebruik te 
maken één van onze zalen. 
Daarmee kunnen we onze leden 
ook een extra activiteit aanbieden. 

• Op 31 augustus is er met het 
bestuur van de Stichting Cath 
gesproken over de mogelijke 
opties voor huisvesting in de 
toekomst. Is agendapunt voor de 
ALV van oktober. 

• Er ligt ook een voorstel tot 
integratie van Cath in de 
Vereniging “In de Vrijloop”. 

• Overige zaken: Open Dag, 
Ledenontwikkeling en de 
financiën. 
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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: __________________________________________ 
 

  Ik ga ermee akkoord dat de contributie jaarlijks in januari automatisch wordt afgeschreven. 

  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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