
Notulen jaarvergadering de Spil dd. 6-4-2018 

Tijd: 19.30 uur; plaats: grote zaal 

Gasten: J. Leijstra en M. Faasse, beide gemeente; Saskia van het wijkpanel 

Aanwezig: zie presentielijst (47) 

Afwezig m.k.g.: W. Hoexum en M. van Oosten 

 

1. Opening en welkom om 19.40 uur met een inleiding van de voorzitter 
J. B. Terpstra, die terug blikt op het voorbije jaar. 

2. Vaststellen agenda: geen wijzigingen 
3. Notulen 31-3-2017: geen op-/aanmerkingen 
4. Ingekomen stukken: notitie van R. Lub over de wet AGV (privacy). R. 

Lub geef voor de vergadering een korte uitleg aan de penningmeester 
SK over het implementeren van deze wet en als dit gewenst is, zijn 
kennis wil delen met de wijkvereniging. Er is afgesproken, dat SK buiten 
deze vergadering nog contact zal opnemen met R. Lub. 

5. Mededelingen:  er is een nieuwe commissie nl. de toneelclub Amato 
per 1-9-2018. 

6. Verslag bestuur 2017: er wordt gevraagd om voortaan het aantal 
leden te vermelden op 31-12 (1-1: 725 en 31-12: 695). 

7. Verslag penningmeester 2017: er volgt een uitleg door de 
administrateur M. van der Kooij. De vergadering heeft geen vragen. 

8. Verslag kascommissie 2017: A. Draisma voert het woord. De 
jaarrekening is steekproefsgewijs onderzocht en niets ontoelaatbaar is 
geconstateerd. De vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan 
het bestuur. De vergadering verleent decharge. 

9. Vaststellen financieel jaarverslag: dit wordt vastgesteld. 
10. Begroting 2018: de vergadering gaat met de begroting akkoord. 
11. Benoeming leden kascommissie:  aftredend dhr. W. Hoexum en 

benoemd mevr. B. Toering naast dhr. A. Draisma en mevr. H. 
Houtman(reserve kascommissielid). 

12. Vrijwilliger van het jaar:  dit is geworden dhr. R. Postma voor zijn 
inzet bij het koor, de band, de toneelclub Amato, de ververij in de foyer 
en het foto behang en de verdere klussen. Hij is 5-4-18 in het zonnetje 
gezet, want hij had 6-4-18 andere verplichtingen. 

13. Wijkpanel: Saskia voert het woord en legt in het kort uit wat het 
wijkpanel van plan is te gaan doen in 2018. Het terrein rondom de 
“school” updaten door een speeltuintje, voetbalveldje en het aanleggen 
van een wijktuin, na afbraak van de boventallige lokalen  Ook wordt er 
in het juni weer een buurtmarkt georganiseerd. 

14. Gemeente: dhr. J. Leijstra vertelt ons wat er gebeurt en staat te 
gebeuren. 

- Er is door de raad een goedgekeurd beeldplan van de wijk Tinga waar 
nu handen en voeten aangegeven gaat worden. 



- Sportcarrousel: afspreken met de sportverenigingen over mogelijk 
fuseren, uitbreiding van terreinen of verplaatsen naar elders binnen 
Sneek. 

- Verplaatsing Jumbo en invulling geven aan de oude locatie.  
- Overleg met het bestuur van de wijkvereniging over huren of kopen 

van het gebouw. (Groot) onderhoud hiervan. 
- Overleg door de gemeente met de dorpshuizen over de exploitatie en 

mogelijkheden van subsidies. Ondersteuning van bestuursleden van de 
dorpshuizen en Mfc’s . 

- Begeleiding door sociaal collectief aan jonge moeders in de wijk. 
- Activiteiten ontwikkelen met opbouwwerker en vrijwilligers voor 

jongeren tussen de 14 en 18 jaar. 
- Overleg met het gebiedsteam over huisvesting van hen in bijv. de Spil. 

15. Toekomst wijkgebouw, huren of kopen: het bestuur is vanaf 
2013 bezig met de huisvesting van de Spil. Eind 2017 kwam het 
verlossende bericht, dat wij op de huidige locatie blijven.  

Het overleg met de gemeente is langdurig en kost veel tijd zonder een 
echte doorbraak. Wij mikken op huren en verduurzaming van het gebouw. 
Wij willen graag naar energie neutraal door isolatie van het gebouw, 
verwarming door gebruik van warmtepompen en zonnecollectoren.  
Als we moeten kopen (€365.000), zal dat de doodsteek zijn voor de 
wijkvereniging. Wij krijgen nl. geen hypotheek! Huren tegen commerciële 
prijzen is ook uit den boze (€65.000 op jaarbasis). Er is sprake van een 
forse achterstand  in het onderhoud door de verhuurder, de gemeente. 
E.e.a. wordt wel langzamerhand opgestart. 
Wordt vervolgd. 

16. Verkiezing bestuursleden: omdat er geen tegenkandidaten zijn, 
worden J. B. Terpstra, C. Jonkman en C. Volberda herbenoemd voor een 
periode van 3  jaar. 

17. Rondvraag: 
- B. Toering - tijdens het douchen op de ochtenden is er veel water nodig 

om uiteindelijk warm water te krijgen. De gemeente, MDM, zal hier 
actie op moeten ondernemen. 

- D. de Boer  - zal weer voorzitter worden voor de sportcommissie, 
omdat de huidige voorzitter a.i. er mee stopt. 
Is de wijkvereniging alleen voor de wijk Tinga of een grote adherentie 
gebied (Duinterpen en de Brekken). Hoe bereik je de groep 20-50 
jarigen? Wat is de toekomstvisie van de gemeente voor dit gebied? 
M. Faasse: de Spil is belangrijk als ontmoetingsruimte, er zou meer 
uitgehaald kunnen worden. Alles staat en valt met vrijwilligers. De 
leeftijd opbouw is moeilijk beïnvloedbaar. De handen van de gemeente 
en de wijk moeten in één geslagen worden. 

         -   JBT bedankt “zijn secretaresse” met een bloemetje. 

     18.  Sluiting om 20.40 uur 

 

 



Gert Verschoor, secretaris 

  

 

 


