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         NIEUWSBRIEF 2023 NR. 2 

      

 

 

   

 

Uitnodiging 

Algemene Ledenvergadering “In de Vrijloop” 

Datum: vrijdag 24 maart 2023   

Aanvang 14.00 uur  

In het gebouw van de vereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IN DE VRIJLOOP” 

VERENIGING VOOR  

VRIJETIJDSBESTEDING 
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A G E N D A  

1. Opening 

2. Mededelingen  

3. Ingekomen stukken   

 4. Verslag ledenvergadering van 25 maart 2022 (zie bladzijde 6 en 7 van deze nieuwsbrief) 

 5  a. Financieel jaarverslag 2022 ( ligt ter inzage op kantoor)                                                            

b. Het sociaal jaarverslag (ligt ook ter inzage op kantoor) 

 6  Verslag kascommissie en eventueel déchargeren van de penningmeester 

 7  Benoeming kascommissie voor 2023 
 

 8 Afsluiting fusie traject. We doen verslag van de gezamenlijke vergadering ’t Kofschip en In de 

Vrijloop van 17 maart 

 9 Extra agendapunten: mogelijke verhuur en afscheid van enkele zeer gewaardeerde  
(bestuurs-)leden (afscheid in de zin van beëindiging werkzaamheden of functies) 
 

Pauze 

10 Begroting 2023  (ligt ter inzage op kantoor)  

11  Vaststelling van contributie 

12 Bestuurszaken:   

 Vacatures: De Vereniging heeft behoefte aan: 
Een secretaris, een nieuwe penningmeester, enkele beheerders. U kunt zich tot aan het 
begin van de vergadering kandidaat stellen voor één van de vakatures. 

 Naast alle financiële zaken wordt de vergadering ook gevraagd zich uit te spreken over 
het gevoerde beleid en de wijze van besturen door uw bestuur.  

 

13 Rondvraag  

14 Sluiting 
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 Deze keer zetten we in het zonnetje: 

             J A N   V A N   D O O R N 

        Geboren: 8 september 1931. 

Wie kent hem niet.  
Jan is lid van de Vrijloop sinds 1985.  
Ja, u leest het goed, dit jaar al 38 jaar lid! Jan 
kwam in augustus 1984 wonen in Joure. En op 
1 januari van het jaar daarop stopte hij met 
werken. Voor die tijd was hij onder meer 
meteropnemer/incasseerder in Utrecht. Ook 
heeft hij nog gedurende een vijftal jaren een 
opleiding gehad tot beeldhouwer van 
meubels.  
In die beginjaren van de Vrijloop stond in de 
biljartzaal (toen nog een zaaltje) slechts één 
biljart. Er ging regelmatig een ploegje mensen 
van de Vrijloop naar de Vlecke om de mensen 
daar vertrouwd te maken met de edele kunst 
van het biljarten. Maar uiteindelijk bloedde 
dat dood. Trouwens, bij de opening van het 
biljarten in de Vlecke was Ceulemans daar. 
 
 
 
 
uitgenodigd. 

Jan kan met recht zeggen dat hij nog tegen 
Ceulemans driebanden heeft gespeeld. 
Jan heeft nog biljartles gegeven ook. 
Daarnaast is hij beheerder geweest. Nu 
speelt hij nog steeds driebanden. In  de 
groep van 17 spelers staat hij wonderwel 
bovenaan. Hoe lang nog, dat is de vraag. 
Want hij heeft last van artrose. De ene dag is 
de andere niet, dus waarschijnlijk zal hij nog 
wel een aantal plaatsen zakken. 
Jan woont met zijn ook al 91 jarige 
echtgenote in de toren van het Theresiahuis. 
De laatste vier jaar is hij mantelzorger. Doet 
boodschappen en kookt zelf de maaltijd.  
Jan vertelde ook nog uitgebreid over zijn 
diensttijd maar helaas is hier geen ruimte 
meer om dat in dit verslag mee te nemen. 
Zo, nu weet u misschien iets beter wie  
en wat Jan van Doorn is.  
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Een hartelijk welkom aan 
onze nieuwe interieur-
verzorgster Samira. 
Met dank aan Klaas (en 
meer nog zijn vrouw 
Nelie) Hooghiemstra. 
 

 
 

Voor verschillende bestuursfuncties zijn wij nog op 
zoek naar kandidatien. Zo hebben we op dit 
moment behoefte aan een secretaris en op niet al 
te lange termijn aan een penningmeester. Er is dus 
voldoende tijd voor deze functie om ingewerkt te 
worden.  
En we kunnen altijd nog enkele beheerders 
gebruiken. Bij de minste geringste tegenslag 
moeten we met kunst en vliegwerk de roosters 
rond zien te krijgen. 
Eén dagdeel per 14 dagen en in de zomerperiode 
vaak nog wat minder. Dat is toch niet te veel 
gevraagd? Moeilijk is het niet en bij een beetje 
drukte is het nog gezellig ook.  

 

Op 17 maart is er een vervolg-overleg van “In de Vrijloop” met ’t Kofschip’.  
Op de jaarvergadering zullen we daarover rapporteren.  
 
De punten die daar aan de orde komen zijn: 

 De huursituatie. 

 Verduurzaming pand. 

 Overdracht administratie/financiën. 
 
Daarnaast hebben wij nog ingebracht: 

 Mogelijkheden tot verhuur van lokalen. 

 Onze wens om de liften te vervangen door een personenlift. 

 De hoge CO2 uitstoot wanneer er grote groepen in een zaal bijeen 
zijn. 

 De brandveiligheid. Hierover zijn al afspraken gemaakt met een 
leverancier maar ’t Kofschip is daarvoor nu verantwoordelijk. 
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Beste leden, vergeet u niet om de kassabonnen van Slagerij Veldman 
te deponeren in de daarvoor bestemde bus? Vriendelijk bedankt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Uit het bestuur. 

Waar heeft het bestuur zich zoal mee bezig gehouden. In februari: 

 We hebben een schrijven van de Kamer van Koophandel 
ontvangen waarin wordt medegedeeld dat de Stichting Cath 
niet langer eigenaar is van het gebouw aan Zijl 13. 

 Klaas doet nog een poging om een schoonmaakster aan te 
trekken, anders wordt een advertentie in de Jouster Courant 
geplaatst. 

 Promotie: Klaas en Thomas zullen zich buigen over een tekst 
welke met enige regelmaat in de Jouster Courant zal 
verschijnen.  

 Eerder is al afgesproken om het aantal te drukken 
programmaboekjes te verhogen zodat we meer potentiële 
leden kunnen bedienen. 

 Voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering en de 

agendapunten die daar aan de orde komen. 
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 maart 2022 

1.  Opening. De voorzitter opent deze Algemene Ledenvergadering van de Vrijloop. De voorzitter 
memoreert dat het toch vreemde tijden zijn. Hebben we eerst 2½ jaar geen Algemene 
Ledenvergadering gehad, nu hebben we onze tweede ALV binnen een half jaar. Over de opkomst 
hebben we ook deze keer geen klagen.  
 

2. Mededelingen. Er zijn afmeldingen voor deze vergadering ontvangen van Kaatje van der Zee, Gerrit 
Hoekstra, Harm van Gelderen, Lammert Brouwer, Jelly Brouwer, Piet de Graaf, Rudolf de Jong, Sipke 
de Schiffaert, Henk Zwart en Frans Ybe. 
Verder wordt meegedeeld dat de vakantieperiode van “In de Vrijloop” niet gelijk loopt aan de 
schoolvakanties maar van 1 juni tot en met 31 augustus. Dan is de Vrijloop ’s-middag niet geopend 
voor activiteiten. ’s-ochtend dus wel. En de winkel is wel geopend op dinsdag-middag, 
woensdagmiddag en donderdagmiddag. 

 
3. Ingekomen en uitgaande stukken. Er zijn geen ingekomen stukken voor deze vergadering. 

 
4. Verslag ALV van 29 oktober 2021: Er zijn geen tekstuele of inhoudelijke opmerkingen op dit verslag. 

Daarmee is het verslag dus vastgesteld. 
 

5. A. Financieel jaarverslag. De penningmeester geeft een toelichting op de financiële cijfers.  
De inkomsten over 2021 vallen € 16.408 lager uit dan begroot. Daar staat tegenover dat de uitgaven 
ook € 15.510 lager zijn dan begroot. Al met al laat het resultaat over 2021 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. 
 
B. 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.  
 

1. Verslag kascommissie: Bij monde van Ate Roorda wordt verslag gedaan vanuit deze commissie. Alle 
vragen die de commissie had zijn op een positieve wijze beantwoord door de penningmeester. Het 
administratie systeem is helder en inzichtelijk. Daarmee adviseert de commissie aan de leden om de 
penningmeester décharge te verlenen. Aldus geschiedt. 
 

2. De kascommissie voor volgend jaar bestaat ook komend jaar uit mevrouw Brouwer en de heer 
Roorda. Daaraan kan worden toegevoegd als reserve lid kascommissie Trijnie Wijnja. 
 

3. Huisvesting en mogelijke fusie trajecten. Op verzoek van Henk Hoekstra tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van oktober 2021 heeft het bestuur contact opgenomen met het bestuur van 
Stichting “Het Kofschip”, eigenaar van alle museumpanden in Joure en van Jachtwerf de Jong. 
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.  
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PAUZE 

 
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. 
Voor de jaren daarna gloort er dan weer hoop op een positief resultaat. 
Zo zal er meer gedaan moeten worden aan reclame. In de Vrijloop moet beter op de kaart 
worden gezet. Daar zal budget voor vrij gemaakt moeten worden. 
Zo komen we op het blad "GrootdeFryskeMarren", bijlage van de Jouster Courant. De 
DenkTank heeft contact gehad met de redactie hiervan. Die heeft aangegeven graag een 
artikel aan de Vrijloop te willen wijden.  
Namens de DenkTank voert Jan Coppens vervolgens het woord om aan te geven waar zij 
de afgelopen periode mee bezig is geweest.  
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. 
De afschrijvingen naderen een punt waarop ze nihil zullen zijn. Maar ja, dan zijn er wel 
weer andere investeringen noodzakelijk. Zo ligt de vloerbedekking in zaal 5 er al 25 jaar. 
Tijd voor vernieuwing dus. Misschien kan Stichting Westermar daarin iets voor ons 
betekenen. 
 

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. Of als de leden daar de voorkeur aan geven zou de cappuccino ook afgeschaft 
kunnen worden. Bij het oude koffiezet apparaat was die mogelijkheid er ook niet. De leden 
kiezen voor het eerste, dus verhoging van de prijs van cappuccino naar € 1,50. 
 

12. Bestuurszaken. De (lange) lijst met vacatures wordt langs gelopen met de vraag wie o wie 
zich daarvoor beschikbaar stelt. Het levert toch enkele aanmeldingen op: Trijnie Wijnja wil 
wel een dagdeel in de winkel staan (mits zij op die betreffende dag kan) en Uco Boxma 
(voorzitter van de groep biljarten) is bereid deel uit te maken van het bestuur van In de 
Vrijloop namens de groep biljarten. Sake de Lange wil, samen met Frans Boersma, 
bouwkundige klusjes voor zijn rekening nemen. En we hebben Harm van Gelderen die we 
kunnen vragen voor schilderwerkzaamheden. 
Nu waren er bij deze vergadering 25% van de leden aanwezig, misschien dat er onder de  
75% niet- aanwezigen nog kandidaten te vinden zijn voor de diverse functies.  
 

13. Rondvraag: Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 

14. Sluiting. Thomas bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en wenst hen wel thuis. 
Daarmee wordt de vergadering besloten. 

 
Het bestuur 
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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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