
Jaarverslag bestuur 2018 

Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende personen: 

- Jan Bernard Terpstra, voorzitter 
- Stef Kuiterman, penningmeester  
- Gert Verschoor, secretaris 
- Hendrik Huitema, algemeen lid  
- Mirjam van der Kooij, algemeen lid 
- Cobie Jonkman, algemeen lid 
- Coby Volberda, algemeen lid 

 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten: 

Financiën: 

Het resultaat over 2018 bedraagt ongeveer 10.000 positief. In vergelijking met 
vorig jaar is voornamelijk een verschil te zien in de resultaten van de commissies 
en het onderhoud.  

Het resultaat van de commissies was vorig jaar beïnvloed door incidentele 
gebeurtenissen bijv. aanschaf instrumentarium door het koor.  

Het onderhoud was vorig jaar ook beïnvloed door een incidentele uitgaven, 
namelijk de metamorfose van de hal en foyer van het wijkgebouw. 

Naast onderstaande beschrijving onder de paragraaf investeringen zijn geen 
noemenswaardige financiële punten te benoemen. 

 

Investeringen: 

Er is door de biljartcommissie geïnvesteerd in 2 “nieuwe” biljarts. Dit is tot stand 
gekomen m.b.v. enkele ontvangen subsidiebedragen van het Oranje Fonds, 
Stichting Sneek 1818 en het Old Burgers Weeshuis. Zo kan de commissie weer 
jaren vooruit. 

Gebeurtenissen: 

Er zijn nog steeds gesprekken met de gemeente over huren of kopen van het 
gebouw tot december 2018. Omdat er steeds weer andere voorstellen kwamen 
van de gemeente zonder een gedegen ondergrond of uitwerking hebben wij 
eenzijdig het contact met de ambtelijke laag van de gemeente verbroken. Wij 
zullen weer in contact treden indien de bestuurlijke laag van de gemeente met 
ons in gesprek wil. 

Zowel de contributie als de prijzen aan de bar zijn niet verhoogd. De bezetting 
van de bar door vrijwilligers blijft (soms) moeilijk.  

 

 

 



Leden: 

Het aantal leden van de vereniging blijft redelijk stabiel. Wij hopen op initiateven 
vanuit alle commissies om verjonging door te voeren zonder het ten koste te 
laten gaan van de ouderen. 

Aantal leden op 1-1-2018:  695     Aantal leden op 31-12-2018: 690 

AVG:  

In 2018 is en beleid geformaliseerd en is gestart met de implementatie van dit 
beleid. Het beleid zal ieder jaar geëvalueerd worden.  

Website en wijkkrant: 

In het kader van de AVG is er een schrijven uitgegaan naar alle eden met de 
vraag, of men akkoord wilde gaan voor het gebruik van de persoonsgegevens 
voor het verspreiden van de wijkkrant. 13 leden hebben hiervoor geen akkoord 
gegeven. 

De redacteur van de wijkkrant/website is blij met alles wat door een ieder 
aangeboden wordt om op de website te plaatsen of via Facebook kenbaar te 
maken. Als er maar min of meer een link is met de wijkvereniging. 

 

Gert Verschoor, secretaris 

 


