Jaarverslag bestuur 2017
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
-

Jan Bernard Terpstra, voorzitter
Jan Mous, penningmeester a.i. tot 31-03-2017
Stef Kuiterman, penningmeester vanaf 31-03-2017
Gert Verschoor, secretaris
Hans Bruinsma, algemeen lid tot 31-03-2017
Hendrik Huitema, algemeen lid vanaf 31-03-2017
Mirjam van der Kooij, algemeen lid
Cobie Jonkman, algemeen lid
Coby Volberda, algemeen lid

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten:
Financiën:
De Spil heeft het jaar negatief afgesloten i.v.m. o.a. het onderhoud aan de
foyer. Ook is er iets ingeteerd op het eigen vermogen door minder opbrengsten
uit verhuur aan derden.
Investeringen:
De foyer is verfrissend geworden qua nieuwe kleurstelling. Er is voor de bar en
de hal nieuwe vloerbedekking gekomen. De rookruimte is ook voorzien van een
nieuwe vloer en is geverfd.
Gebeurtenissen:
Het gebouw is eigendom van de gemeente en blijft behouden voor de
wijkvereniging. De verhuizing is van de baan.
Er zijn nog steeds gesprekken met de gemeente over huren of kopen van het
gebouw. Alles heeft zo zijn voor- en/of nadeel. Er wordt ook gesproken over
onderhoud en investeringen, zoals zonnepanelen op het dak.
Zowel de contributie als de prijzen aan de bar zijn niet verhoogd. De bezetting
van de bar door vrijwilligers blijft soms moeilijk. Er is per 01-01-2018 een
nieuwe voorzitter van de barcommissie benoemd door het bestuur.
Leden:
Het aantal leden van de vereniging loopt langzaam wat terug. De grootste
oorzaak lijkt de vergrijzing. Wij hopen dan ook op initiateven vanuit alle
commissies om het tij te keren en verjonging door te voeren zonder het ten
koste te laten gaan van de ouderen.

Website en wijkkrant:
Vooralsnog is besloten om de wijkkrant niet digitaal te verspreiden onder de
leden, op termijn zal dit echter wel gaan gebeuren.

De redacteur is blij met alles wat door een ieder aangeboden wordt om op de
website te plaatsen of via Facebook kenbaar te maken. Als het maar van doen
heeft met de wijk Tinga en/of de wijkvereniging.

Geert Verschoor, secretaris

