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         NIEUWSBRIEF 2022 NR. 1 

         

Beste leden, 

Het is al weer even geleden sinds onze laatste nieuwsbrief verscheen. 

Maar inmiddels is er voldoende nieuws te melden om weer een nieuwsbrief te produceren. 
Na dit alles gelezen te hebben bent u weer volledig op de hoogte van wat er zoal binnen de Vereniging 

is gebeurd. 
 
Zoektocht: naar kandidaten voor vrijwilligers functies zoals op  

wat langere termijn een penningmeester, op korte termijn een  
secretaris voor het bestuur, een administratief medewerk(st)er,  
beheerders, kringloopmedewerk(st)ers, transportmedewerkers  

in bezit van auto met trekhaak (tegen onkostenvergoeding) en  
zo kunnen we nog wel even doorgaan. Interesse? Laat het ons weten. 

 
Verlichtingsinstallatie. Onze technisch specialist heeft aangegeven dat delen van de  
verlichtingsinstallatie niet betrouwbaar en soms zelfs gevaarlijk zijn. Er kan kortsluiting ontstaan. Dat 

moet natuurlijk zo snel mogelijk verholpen worden. Daarom zullen de TL-bakken in een aantal zalen 
vernieuwd worden. Dan zullen ze tegelijkertijd voorzien worden van energie zuiniger LED-verlichting. 
Zo snijdt het mes aan beide kanten. Hiervoor is gelukkig een voorziening getroffen zodat we niet met 

de collectezak rond hoeven te gaan.  
 

 

 

 

“IN DE VRIJLOOP” 

VERENIGING VOOR  

VRIJETIJDSBESTEDING 
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Op de laatste Algemene Ledenvergadering (25 maart) mochten we een kwart van onze leden 
begroeten. Grote kans dat de overige 75% nog steeds niet weet wat er op deze belangrijkste 

vergadering van het jaar besproken is. Vandaar dat we hieronder een verkort verslag weergeven. 
 

Agendapunt 5a Financiëel jaarverslag 
het resultaat over 2021 laat een negatief saldo zien van € 2.446. Zo heeft de winkel veel minder 
opgebracht dan werd verwacht. Ook de verkoop van koffie/thee viel fors lager uit.  

Daar staat dan tegenover dat de energie kosten en de kosten voor administratie ook aanzienlijk 
lager waren dan begroot. 
De penningmeester spreekt de hoop uit dat 2022 een redelijk normaal jaar zal zijn.  

Agendapunt 5b Sociaal jaarverslag 
Dit verslag is gemaakt door de SCC, de activiteitencommissie van “In de Vrijloop”, doch door een 

misverstand niet ter inzage gelegd. Het zal worden opgenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief, 
zodat de leden er alsnog kennis van kunnen nemen. U vindt het verderop in deze nieuwsbrief.  
 

Agendapunt 6 Verslag Kascommissie 
Kascommissie adviseert, na controle, aan de leden om de penningmeester décharge te verlenen. 
Aldus geschiedt. 

 
Agendapunt 8 Huisvesting en mogelijke fusie trajecten. 

Thomas geeft een uitvoerig relaas van wat die gesprekken tot nu toe hebben opgeleverd. In de 
nieuwsbrief zullen we daar uitvoerig verslag van doen, voor nu melden we hier dat zowel het 
bestuur van de Stichting “Pakhuis Cath” als het bestuur van eerder genoemde stichting met een 

positieve instelling de gesprekken hebben gevoerd en dat het zich laat aanzien dat partijen daar op 
een goede wijze uit kunnen komen.   

De aanwezige leden kunnen zich uitstekend vinden in hetgeen thans voor ligt.  
NB: Verderop in deze Nieuwsbrief leest u hier meer over. 
 

Agendapunt 10 Begroting 2023 
Het is de wens van de penningmeester om op 0 uit te komen. Wel is er nog een zeer onzekere 
factor, namelijk wat de energieprijzen dit jaar zullen doen. Een ander punt is de contributie 

inkomsten. Het ledental is gedurende de twee coronajaren met maar liefst  
± 65 leden gedaald. En daarmee dus ook de inkomsten. Daar moet aan gewerkt worden.  

De penningmeester gaat vervolgens verder: enkele activiteiten laten een behoorlijk verlies zien als je 
de kosten van docenten afzet tegen de opbrengst van de deelnemers daaraan. 
Om die reden zullen kosten voor deelname aan Yoga en Beter Bewegen verhoogd worden.  

 
Agendapunt 11 Vaststelling contributie 
De penningmeester stelt voor om de contributie voor komend jaar niet te verhogen. Wel heeft hij 

nog het volgende voorstel: de prijs voor gewone koffie en thee blijft 1 euro maar de prijs van 
cappuccino zou verhoogd moeten worden van 1 euro naar € 1,50.  

De leden stemmen hiermee in. 
 
12. Bestuurszaken 

De lange lijst met vacatures zal ook onder de aandacht van de hier niet aanwezige leden worden 
gebracht. 

 
Tot zover dit verslag. 
            

            
            
            

   
 

 



P a g i n a  | 3 

 

“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding   Zijl 13  8501 AZ Joure   0513 – 416027 
Website www.indevrijloop.nl    e-mail adres: info@indevrijloop.nl  

 

  
 

Sociaal Jaarverslag van De Sociaal Culturele Commissie (SCC).     
 
De SCC organiseert de nodige activiteiten voor de Vrijloop in de vorm van cursussen, 
bezigheidsspelen, vrijwilligersavond, eindejaars activiteit et cetera. In dit verslagjaar hebben 

ongeveer 120 leden zich voor de cursussen/activiteiten ingeschreven. (Daarbij zitten ook 
dubbeltellingen van leden die zich voor meerdere activiteiten hebben aangemeld).  

 
De samenstelling van de commissie in het verslagjaar 2021 bestond uit de volgende personen, die 
de daarbij vermelde functies of werkzaamheden uitvoerden: 

Piet de Boer  Voorzitter en lid van het Algemeen Bestuur 
Klaske Hoekstra Secretaris en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur 
Hans Aupers  Algemeen Adjunct. Vervangt voorzitter/secretaris bij diens afwezigheid 

Afke van der Ende Belast met het organiseren van cursussen 
Jellie Brouwer  Algemeen lid 

Trijnie Wijnja  Belast met het organiseren van cursussen 
  
In het kalenderjaar 2021 heeft de commissie 7 keer vergaderd. In de zomermaanden staan de 

activiteiten op een laag pitje om er vervolgens in september weer met volle energie tegenaan te 
gaan. Dan moeten alle activiteiten voor het nieuwe seizoen weer op de rails gezet worden.  
In verband met Corona zijn de activiteiten en vergaderingen een aantal keer niet door gegaan of 

uitgesteld. 
 

Tekenen en schilderen 
Het cursusgeld voor Tekenen en Schilderen is met 100% gestegen. Dit tot ongenoegen van enkele 
“schilders”. 

 
Cursus Engels 
De cursus Engels voor gevorderden is helaas niet doorgegaan in verband met te weinig deelname.  

 
Stoelyoga 

Omdat Marijke Veldman niet beschikbaar was voor het seizoen om stoelyoga te geven, is een 
docente van “Actief” aangetrokken. 
Er zijn voldoende deelnemers om 2 groepen te vormen. 

 
Beter Bewegen 

Omdat er voldoende animo is , zijn er 2 groepen gevormd. 
 
Vrijloopsjongers 

De groep telt ongeveer 21 leden en oefent om de veertien dagen op maandagmiddag (van 14.00 uur 
tot 16.00 uur). Het bestuur van de Vrijloopsjongers wordt gevormd door drie personen, te weten: 
Annie Brouwer 

Neeltje Hooghiemstra 
Harm van Gelderen 

Er wordt met veel enthousiasme en plezier gezongen en gespeeld. We mochten we het koor 
beluisteren bij de Open Dag in oktober. De zogeheten eindejaars middag van de Vrijloop ging 
vanwege corona niet door. 
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Nieuwe koorleden, in het bijzonder mannelijke stemmen, zijn nog steeds zeer welkom. 
Interesse? Meldt u aan via één van de hier genoemde bestuursleden. 

Men is nog wel op zoek naar een dirigent(e). 
 

Bridgeles voor beginners 
Op vrijdagochtend wordt bridgeles gegeven aan minimaal 4 personen en maximaal 7 personen. 
Na 16 lessen kan al worden deelgenomen aan de bridgecompetitie op de donderdagmiddag.  

 
Klaverjassen 
De begeleider voor het klaverjassen, de heer Nico van Aalsum is gestopt. De heer Roorda heeft deze 

taak op zich genomen.  
Helaas was er te weinig animo om dit seizoen een competitie te starten. 

 
Biljarten 
Onder deskundige leiding kan biljartles worden genomen en als men het onder de knie heeft, dan kan 

worden deelgenomen aan de biljartcompetitie. 
 

‘s Morgens is er een vaste groep die na het genot van een bakje koffie en een leuke babbel, goed 

biljart spelen. Op de dinsdag morgen kregen nieuwkomers les van doorgewinterde biljarters als Frans, 

Klaas en Sipke. Op de zaterdagmorgen was er bakje spelen, onder leiding van Cleis. Ook was er een 

driebanden competitie onder leiding van Frans en Jan. En niet vergeten het snert toernooi, het 

afvaltoernooi, bandstoten en meer. 

Verder waren er 5 competities met gemiddeld 15 deelnemers per middag. Dat zijn in totaal zo'n 75 tot 

80 deelnemers. Het niveau van spelen is zeer goed en bovenal gezellig. Misschien dat de kampioenen 

van de middagen nog tegen elkaar kunnen spelen, anders moet daar iets op  bedacht worden. 

Er wordt teruggekeken op een grotendeels geslaagd seizoen. Hopelijk kunnen we de activiteiten na 6 

april weer oppakken.  

De heer U. Boxma is aan het voorzitterschap begonnen en heeft er plezier in. Hij 

hoopt dat hij samen met de mede commissieleden het nieuwe seizoen 2020/2021 in mag gaan.  

 

Sprekers 
In het verslagjaar heeft de SCC een themamiddag georganiseerd. 
Henk Hoekstra heeft “It ferhaal fan de Jouwer” verteld.  

Het was een zeer geslaagde middag, met meer dan 30 personen. 
 

Open Dag 2021 
Op vrijdag 8 oktober 2021 heeft de SCC een Open Dag georganiseerd. 
Deze dag werd matig bezocht. Dit had waarschijnlijk te maken met corona en helaas was bij de Jouster 

Courant een foutieve dag/datum vermeld. 
Er waren voldoende leden van De Vrijloop aanwezig om te laten zien wat er allemaal gedaan kan 
worden. 

 
Kerststollenmiddag 

De Kerststollenmiddag is helaas niet doorgegaan in verband met corona. 
 
Feestcommissie 

In verband met het 40-jaar bestaan van In De Vrijloop in 2020, is een feestcommissie in het leven 
geroepen. De feestcommissie bestaat uit Dries Swart, Trijnie Wijnja en de heer Zeevaarder. 

Helaas is dit feest niet doorgegaan in verband met corona. 
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verslag overleg tussen “Het Kofschip” en “In de Vrijloop” op 24 maart 2022 

Aanwezig:  
Van de Stichting “Het Kofschip” Ynte Kuindersma, voorzitter en Matthijs Oudman, secretaris.  
Van de Stichting “Pakhuis Cath” Klaas Hooghiemstra en Thomas de Jong  

 
Vrijdag heeft het bestuur van het Kofschip vergaderd over dit onderwerp. De bestuursleden waren 

gecharmeerd van het pand aan de Zijl 13 maar ook van de huurder, In de Vrijloop. Natuurlijk niet in 
het minst vanwege de historie en de nauwe banden met Douwe Egberts. 
 

De Stichting “Het Kofschip” is een stabiele huurbaas waar het haar panden betreft. Men raakt niet snel 
in paniek en heeft goede reserves. 
 

Het voorstel is om te beginnen met het opstellen van een nieuwe huurovereenkomst tussen Cath en 
In de Vrijloop. De duur van deze overeenkomst zou 10 jaar moeten zijn met een huurprijs van  

€ 8.000,--  per jaar. De marktwaarde van het pand zal hierdoor aanzienlijk dalen. Dus, voor het geval er 
overdrachtsbelasting betaald zou moeten worden, zou dat ook een veel lager bedrag zijn.  
Uiteraard zullen partijen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er geen 

overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden. Daarvoor zal overleg met de belastinginspectie gevoerd 
moeten worden.  

Van het bestaande  huurcontract krijgt Het Kofschip een exemplaar. Zij stelt een nieuwe 
overeenkomst op gezien de expertise die zij op dat terrein heeft. 
 

Het Kofschip wil investeren in duurzaamheid. Uitgezocht moet worden met welke investering zo snel 
mogelijk resultaat behaald kan worden om te komen tot lagere energiekosten. Het batig saldo van die 
lagere energiekosten zal 50/50 verdeeld worden onder Het Kofschip en In de Vrijloop.  

 
Om het pand rendabel te maken moeten er extra activiteiten ontplooid worden, te organiseren door 

het bestuur van In de Vrijloop. Zo is er toestemming om onder te verhuren.  
De extra opbrengsten van onderverhuur zullen ook 50/50 verdeeld worden tussen Het Kofschip en In 
de Vrijloop.  

 
Dan nog een aardigheidje: 5 jaar lang ontvangt In de Vrijloop een budget van € 2.500, -- per jaar van 
Het Kofschip. (Bijvoorbeeld om extra activiteiten te financieren?) 

 
En tot slot: Hessel de Jong heeft als alles in kannen en kruiken is een vaartochtje in het vooruitzicht 

gesteld voor beide besturen en de leden van In de Vrijloop. (Vol is vol). 
 
Tot zover dit overleg. 
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Gerrit Hoekstra merkte onlangs op dat er voor bestuurders weliswaar een regeling in de statuten is 

opgenomen waarbij vastgelegd is wanneer zij vervangen moeten worden, het rooster van aftreden 
dus, maar dat voor alle andere functies zo’n rooster niet bestaat. Om niet ten eeuwigen dage zijn 
(tijdelijke) functie van administrateur te blijven vervullen heeft hij aangegeven wanneer hij met 

bepaalde taken stopt. Dat geeft het bestuur de mogelijkheid om tijdig voor vervanging te zorgen.  
Maar dan moet daar natuurlijk wel werk van gemaakt worden.  
Daarom zou het heel goed kunnen dat het bestuur met enkele leden een gesprek wil voeren om heel 

nadrukkelijk de vraag te stellen of men bereid is deze functie voor enkele jaren op zich te nemen.  
Het is maar dat u het weet. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“In de Vrijloop” is gesloten op de volgende dagen: 

27 april Koningsdag 

5 mei  Bevrijdingsdag 

26 mei Hemelvaartsdag 

6 juni  Tweede Pinksterdag 



P a g i n a  | 7 

 

“In de Vrijloop” Vereniging voor vrijetijdsbesteding   Zijl 13  8501 AZ Joure   0513 – 416027 
Website www.indevrijloop.nl    e-mail adres: info@indevrijloop.nl  

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Bestuursbesluiten. 
 

Uit de bestuursvergadering van 22 maart: 
Kosten activiteiten versus opbrengsten.  Voor ligt een overzicht van kosten van een drietal 

activiteiten (Bloemschikken, Beter Bewegen en Yoga) en de opbrengsten. Daartussen zitten grote 
verschillen. In het bestuur is afgesproken:  
a. De prijs voor deelname aan Beter Bewegen wordt verhoogd naar € 60,-- en voor Yoga naar € 75,--

.  
b. Daarnaast zal in het programmaboekje duidelijk worden aangegeven dat de groepsgrootte 

bepaald wordt op 12 personen. Over een juiste formulering wordt gediscussieerd maar dat wordt 
overgelaten aan de SCC.  
c. Eventuele meerkosten voor het langer doorgaan van bloemschikken worden gedragen door de 

deelnemers van deze activiteit zelf. 
 

De beheerdersgroep. Het bestuur heeft besloten om de vakantieperiode te laten lopen van 1 juni 

t/m 31 augustus. In die periode is de Vrijloop ’s-middags gesloten voor alle activiteiten. (met 
uitzondering van de winkel, die blijft gewoon open) 

Hierover moet nog wel met de beheerders gecommuniceerd worden. 
 
DenkTank: Van Henk Hoekstra en Wiggert Amsterdam is inmiddels een break-even-analyse 

ontvangen. Deze commissie heeft een overleg gehad met een bestuursdelegatie. Daaruit is een 
brief voortgekomen die alle leden inmiddels hebben ontvangen.  
(brief van 1 april) Daarin wordt de leden gevraagd om mee te denken over vergroting van ons 

ledenbestand, nieuwe ideeën, uitbreiding netwerk, reclame maken etc. etc.  
 

Uit de bestuursvergadering van 22 februari: 
Opzegging van het lidmaatschap. Er is een standaardbrief geschreven waarin aan leden die het 
lidmaatschap te laat opzeggen wordt verduidelijkt wat de regels zijn. Die regels zullen we strikter 

dan tot nu toe gebruikelijk was hanteren. 
 

Is faciliteren van eet- of kookgroepen mogelijk? Gezien de hoge investeringskosten die hiermee 

gepaard gaan besluit het bestuur om hierin niet mee te gaan. Wel wordt de SCC gevraagd om te 
onderzoeken of de leden bijvoorbeeld maandelijks een gezellig middagje aangeboden kan worden 

met koffie en gebak. Om zo de eenzaamheid te doorbreken. 
 
Uit de bestuursvergadering van 25 januari: 

Ledenverloop. Ook de Vrijloop is niet geheel ongeschonden uit deze pandemie gekomen. Door 
diverse oorzaken zijn een aantal leden afgehaakt. Daarmee is het ledental tot net onder de 200 

gedaald. Dat is wel enigszins verontrustend. Op de vraag of we toch niet een wervingsactie op touw 
zouden moeten zetten was de vergadering van mening dat we beter even de initiatieven van de 
Commissie DenkTank zouden kunnen afwachten opdat we niet beiden met dezelfde dingen aan de 

slag gaan. 
 
De beheerdersgroep: Uit deze groep kwam een voorstel om de uitgifte van gratis koffie(munten) 

voor vrijwilligers te beperken. In het nieuwe koffiezet apparaat moet geld geworpen worden en 
geen munten. Dit voorstel is in het bestuur besproken en Klaas zal hieromtrent één en ander op 

papier zetten. 
 
De biljartgroep. Thomas legt het antwoord van Frans Boersma voor aan het bestuur. De 

verwarming van de biljarttafels kan na overleg met het bestuur van de biljartgroep iets lager 
worden gezet. Nadat Frans zijn licht heeft opgestoken bij de biljartvereniging in Sneek om te horen 
wat hun ervaringen zijn komen we hier op terug. 
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Reisjes zijn duur. Maar de MuseumPlusBus maakt het dankzij de BankGiro 

Loterij betaalbaar. 

Heeft u zin in een uitstapje naar één van de vele musea die hieraan meewerken? 
 

 

Dit zijn de mogelijke musea: 

Cobra museum voor Moderne 

Kunst 

Het Noord-Brabants Museum Nederlands Openluchtmuseum 

De Museumfabriek Rijksmuseum Van Gogh Museum 

Drents Museum Joods Historisch Museum Zeeuws Museum 

Fries Museum Kröller-Müller Museum Zuiderzeemuseum 

Hermitage Amsterdam  Kunstmuseum Den Haag 

 
 
Hallo allemaal. 

 
Voor het volgende seizoen willen wij deze museum bus in ons programma brengen.  
 

WIE HEEFT INTERESSE? 

Wanneer er 30 mensen mee willen kunnen we de bus bestellen. En kunnen wij van hen horen wanneer dit gaat 

gebeuren.   GEEF U NU OP BIJ: 

PIET DE BOER TEL. 06-25295797 

MAIL: pajdeboer78@gmail.com 

 

 
          

 

 

 


