
Notulen jaarvergadering de Spil dd. 29-03-2019 

Tijd: 19.30 uur; plaats: de Foyer 

Aanwezig: zie presentielijst (67) 

Afwezig m.k.g.: E. Schoneveld en F. van Schaik 

 

1. Opening en welkom door voorzitter J.B. Terpstra om 19.40 uur. 
2. Vaststellen agenda: geen wijzigingen 
3. Notulen jaarvergadering 6-4-2018: geen vragen/opmerkingen. 
4. Ingekomen stukken: geen 
5. Mededelingen:  

- De nieuwe commissie Amato geeft op 13-4-19 een toneelvoorstelling in 
de Spil. 

- Er is bij de Evergreens een kinderkoor gestart. 
- Er is een nieuwe activiteit gestart: Samen eten, samen genieten. Op 

elke 3de dinsdag van de maand van september tot en met april met 
uitzondering van december. Gezellig en niet duur. 

6. Verslag bestuur 2018 en de commissie verslagen 2018:  
- Wat de AVG is, werd uitgelegd 
- Volgend jaar graag van alle commissies een verslag. 

7. Verslag penningmeester 2018:  
- Er volgt een toelichting door de administrateur M. van der Kooij 
- A. Prins stelt de vraag, waarom is de bar omzet verhoogd? Antwoord: 

door scherper beleid en er wordt gewezen op de verbeterde marge van 
inkoop en verkoop. Een verdienste van het enthousiasme van de 
barhoofd medewerker L. Brouwer, die op zijn fiets door Sneek de 
koopjes achterna jaagt.  

- Er volgt een oproep voor (meer) barmedewerkers. 
8. Verslag kascommissie 2018:  A. Draisma voert namens 

medekascommissielid B. Toering het woord. Er zijn steekproefsgewijs 
controles uitgevoerd. Daarbij zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. 
De aanwezigen op deze vergadering worden gevraagd decharge te 
verlenen. De aanwezigen verlenen decharge. 

9. Vaststellen financieel jaarverslag: dit wordt vastgesteld. 
10. Begroting 2019: er volgt wederom een uitleg door de administrateur M. 

van der Kooij. 
D. de Boer stelt de vraag waarom er geen bedrag in de begroting is 
ogenomen voor subsidie van de gemeente. Het antwoord is, dat wij al 
enkele jaren geen subsidie meer krijgen van de gemeente. 

11.   Benoeming leden kascommissie 2019:  naast de zittende  leden B. 
Toerring en A. Houtman stelt A. Lutz zich beschikbaar als reserve lid. 

12.  Vrijwilliger van het jaar: de voorzitter roept Jan Mous naar voren en 
roemt hem om zijn inzet door de jaren heen als biljarter, sjoelspeler, 
drukker en 11 jaar penningmeesterschap. Met de welgemeende felicitaties, 
een bos bloemen en een cadeaubon wordt Jan op de foto gezet.  



13.  Gebouw/gemeente als verhuurder/toekomst: de geschiedenis van 
het hele gebeuren wordt nog eens uitgelegd door de voorzitter. Hij legt ook 
uit waarom wij niet meedoen aan het onderzoek van de gemeente, het 
Deltaplan. De gemeente  wil inzicht hebben in onze activiteiten, onze 
geldstromen. De gemeente wil het gebouw scannen en de bestuursleden 
doorlichten. Op het laatste na is de gemeente al jaren actief door het 
bestuur geïnformeerd. Ieder jaar ontvangt ze onze jaarstukken en is via de 
wijkkrant op de hoogte gebracht van onze activiteiten. 
Het is duidelijk, dat wij daar als bestuur niet aan willen meewerken. Werk 
van het werk. (overigens geldt dit ook voor meerdere dorpshuizen en Mfc’s 
in onze gemeente) 
Het gebouw als zodanig is afgeschreven door de gemeente en er is al 20 
jaar geen groot onderhoud meer gepleegd. Toch mochten wij het kopen 
eerst voor €365.000 of huren voor €65.000/jaar. Later mochten wij het 
kopen voor €1 met een grondpacht van €5000/jaar en een bruidsschat 
voor grootonderhoud, zonder de hoogte hiervan kenbaar te maken. 
Wij zijn gestopt met het overleg op ambtelijk niveau, omdat na 6 jaren 
praten er weinig concreets uit de mond van de gemeente kwam. 
Wij hebben nu een eerste gesprek gehad met een wethouder op bestuurlijk 
niveau. Wij hopen daar meer inzicht en begrip te verkrijgen. 
 
Talant wil nieuwbouw plegen in Sneek en heeft daarvoor de grond achter 
de Spil van de gemeente in optie gekregen. Als dit op korte termijn niet te 
realiseren valt, dan wil Talant op een andere locatie verder. Er heeft een 
verkennend gesprek plaats gevonden tussen Talant en het bestuur van de 
Spil op 27-3-19.  
 
De artikelen in het Sneeker Nieuwsblad kwamen niet van Talant en niet 
van ons! Ze klopten dan ook niet. Een schriftelijke toelichting onzerzijds 
werd niet geplaatst als ontvangen reden van de redactie dat een neutrale 
lezer hier geen boodschap aan zou hebben. 
 
De vergadering gaat in debat met het bestuur en willen zonodig in actie 
komen op velerlei wijze. Het bestuur heeft ook wel ideeën, maar wil 
vooralsnog geen acties, zolang er nog gecommuniceerd wordt met de 
gemeente. 

A. Draisma vraagt of het bestuur heeft overwogen om te kopen m.b.v. een 
obligatielening. Ook noemt hij de mogelijkheid van een stichting. Het 
bestuur sluit niets uit, maar gaat vooralsnog voor huren met 
verduurzaming van het gebouw. 

Op de vraag waarom is de gemeente negatief t.o.v. ons als wijkvereniging, 
daarop hebben wij geen antwoord; het is meer een gevoel. 

Het bestuur wordt gesteund door de aanwezigen in hun werkwijze met de 
gemeente. 



14. Verkiezing bestuurslid: Stef Kuiterman is aftredend en herkiesbaar. Er 
zijn geen tegen kandidaten. Hij wordt benoemd voor nog eens een periode 
van 3 jaar. 

15.  Rondvraag: 
- B. Toering vindt de douche nog steeds te lang koud water geven 

voordat deze warm wordt. Dit heeft de aandacht van D. de Boer 
(sport). 

- A. Delea vraagt zich af of het bestuur van de sportcommissie op de 
hoogte is van de verrotte kozijnen in de sporthal? Dit is bekend bij hen. 

- G. Nieuwland: Is de Spil een ANBI?   Ja , de Spil is een ANBI en kan als 
zodanig een belasting voordeel opleveren. 

- R. Toering vraagt aan de sportcommissie hoe lang het sportseizoen 
loopt?  Tot eind april, doorgaan in mei levert te weinig spelers op 
terwijl de huur wel doorloopt voor het volle pond. 

16.  Sluiting om 21.10 uur 

 

 

Gert Verschoor secretaris 

 


