
Jaarverslag bestuur de Spil 2019 

Het bestuur bestond in 2019 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: 

Voor de financiën wordt verwezen naar het financieel verslag. 

Investeringen: 

In 2019 heeft de Spil geen significante investeringen gedaan. 

Gebeurtenissen:  

Het bestuur heeft geparticipeerd in de klankbordgroep over het gebied rondom 
de Spil in de wijk Tinga. Zij hebben gepraat over de invulling van de omgeving 
van de Spil in de nabije toekomst. Daarover zijn een aantal plannen 
gepresenteerd in de Spil en dat zal hopelijk in een door iedereen gedragen 
voorstel komen richting gemeenteraad. 

Als tegenprestatie en uit bezorgdheid heeft het bestuur een enquête gehouden 
onder onze leden en bewoners van de wijk Tinga, respons 360. Daaruit komt 
onder meer naar voren, dat een sporthal zeer wenselijk is en blijft voor de 
wijkvereniging en dat zal/moet dan ook geventileerd worden richting gemeente 
aldus onze leden en de bewoners van de wijk Tinga. 

Daarnaast leest het bestuur voornamelijk terug dat het huidige pand voldoet 
aan de behoefte van de wijkvereniging om haar activiteiten te exploiteren, dat 
een tijdelijke sluiting een risico is voor de continuïteit van haar ledenbestand en 
daarmee de continuïteit voor het voortbestaan van de wijkvereniging in zijn 
geheel. 

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. De foto- en bridgecommissie maken allebei een 



sterke groei door en ook de klaverjas bijeenkomsten worden steeds beter 
bezocht. Het samen eten, samen genieten was in 2019 een succes en wordt 
voortgezet in 2020. 

Aantal leden op 1-1-2019:  690     Aantal leden op 31-12-2019: 673 

Website en wijkkrant: 

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 

 

 

 

 
 Jaarverslag 2019 “Gemengd koor Evergreens”  
Algemeen:  
Volgens traditie begon het jaar met de eerste repetitie op donderdag 9 januari 
gevolgd door een toost op het nieuwe jaar met een drankje en een hapje.  
Dank aan de CVO-ers die bij elk optreden en de repetities van ons koor maar 
weer klaar staan om de geluidsinstallatie, apparatuur of podium te installeren. 
Wim Luiks voor de prachtige posters.  
In maart werd er een verrassingsoptreden gedaan bij de 50e verjaardag van 
Helga Kwant. In oktober hebben we meegedaan aan het Hoorns Korenfestival. 
In oktober hebben Johan Velthuis en Albert Jan de Boer afscheid genomen. 
Veel dank voor hun geweldige inzet.  
Het kinderkoor is m.i.v. september gestopt.  
Ria Visser heeft weer zitting genomen in het bestuur en is per augustus weer 
onze voorzitter.  
Per 1 november is Erwin de Ruijter onze nieuwe dirigent en Ids Verbeek de 
pianist.  
Het combo heeft een nieuwe drummer Leo Roodhof en uitbreiding met een 
gitarist Niek Brink.  
Ons combo heeft 2 repetities in de Spil gehad.  
Het koor heeft meegedaan aan de Grote Clubactie waarbij alle 100 loten zijn 
verkocht.  
Het koor had bij het jaarlijks kerstconcert in de Spil een andere opstelling. Het 
zag er zeer verzorgd uit, met als achtergrond het door ons zelf aangeschafte 
zwarte theaterdoek.  
 



Repetities:  
In 2019 zijn er 31 repetitie avonden gehouden. De repetities werden goed en 
enthousiast bezocht; gemiddelde afwezigheid bij de repetities bedroeg 13 
koorleden. De aandachtspunten bleven: uit het hoofd zingen, vernieuwen, 
uitstraling en discipline.  
Ledenaantal:  
Het aantal koorleden per 31 december bedroeg 64, waarvan 22 sopranen, 26 
alten, 8 tenoren + 1 tenor c.q. bassist en 7 bassen.  
Concerten:  
In 2019 waren er 10 concerten, gelijk aan in 2018. Gemiddelde afwezigheid bij 
de optredens bedroeg 15 koorleden.  
Bestuur:  
In 2019 is het bestuur 10 keer in vergadering geweest waarvan 2x met Johan 
Velthuis. Ria Visser is met ingang van augustus weer voorzitter. Ronald Postma 
werd bedankt als interim. Jelle Hoogland doet nu PR.  
In oktober een intakegesprek gehad met Erwin de Ruijter en Ids Verbeek.  
Repertoire:  
Het algemene repertoire (en kerstrepertoire) werd in 2019 aangepast.  
Er is 1 nieuw nummer en een canon toegevoegd (dit betreft het 
kerstrepertoire, niet het algemeen repertoire).  
Website/Facebook:  
Werd beiden beheerd door Ronald Postma. Vanaf september wordt Facebook 
beheerd door Marjan Bakker. Beheerder voor de website is vacant.  
Instrumentarium:  
In december is er theaterdoek aangeschaft. Verder geen bijzonderheden.  
Lief en leed pot:  
Wordt beheerd door Maike van der Werf en Martha Twijnstra. 
 

 

Jaar verslag van de Instuif en Soos...................... 
  
Instuif. 
  
Zo al weer bijna een jaar voorbij wat gaat de tijd toch snel. 
Na een WINTER Marathon en een in Mei en December waren dus een groot 
succes, 
ook de maand Juni werd weer redelijk druk bezocht een goed teken, 
dat er toch behoefte is voor veel mensen om nog een maand door te gaan.  
Anders is het een lange tijd voor vele mensen en ze vinden het wat fijn... 
hopelijk kunnen wij nog wel wat jaartjes door gaan. 
  
Als het aan ons ligt zeker wel.. dank zij onze sponsors kunnen wij dit 
organiseren. 



En wij willen deze mensen dan ook heel hartelijk zeggen met dit gebaar.. 
En mogen er nog veel volgen Dit was over het 2019..  
En misschien wordt 2020 ook weer een goed jaar...DANK DANK DANK. 
  
  
Soos 
  
Allereerst willen wij Marietje heel hartelijk bedanken voor haar tomeloze inzet bij 
de Soos. 
Tien jaar de soos elke week een gezicht te geven is geweldig, 
Elke laatste woensdagmiddag is er kienen en daar is een ieder welkom... 
Veel nieuwe gezichten zijn er het afgelopen bij gekomen ..Een 
prima  penningmeester, 
met de vinger op de knip hebben wij elke woensdagmiddag een leuke en 
gezellige Soos middag 
Ook onze heren die het Biljarten verzorgen heel veel dank, 17 personen mooi 
aantal. 
Koffie en Thee schenkers ja die horen er ook bij en wat lekkers bij de koffie en 
thee. 
En dan twee maal een etentje ...Afsluiting seizoen en met de Kerst geweldig 
weer naar het nieuwe jaar... 
Een kleine Bijdrage van  de leden en we hebben een knal middag heel gezellig. 
Mocht je dit verslag lezen kom er bij , gezellig klaverjassen of rummikub is een 
gezellige middag voor iedereen. 
Na onze laatste kerst diner heeft Marietje te kennen gegeven dat ze er na 10 
jaar mee stopt. 
Jammer ook wij hebben met haar afscheid genomen met een bloemetje en ....?  
Ze blijft zeker komen en kan ons bij staan waar dat nodig is Bedankt Marietje.. 
Alle respect, maar er moest eigenlijk ook weer een nieuwe voorzitster bij  
En dat heeft onder getekende voor 2 jaar aangenomen en dan zien we wel weer.. 
Bij deze wensen wij de Soos nog vele gezonde jaren en mogen er steeds meer 
nieuwe leden bij komen... 
Want gezelligheid staat voorop......................... 
  
Vriendelijke Groet Coby Volberda. Soos 
 

 

Jaarverslag 2019 Windjammer Videoclub 
 
Voorzitter: Annet Lutz  
Secretaris:  
Penningmeester:  Wim Hoexum  
Windjammer:  16  leden.  
Filmmontage:  inloop wisselend tussen 5 en 12 personen. 
Maart: Jaarvergadering Windjammer   
Windjammer: bestuur vergadert 2x per jaar.  
 
11e Speelfilmfestival:   opnieuw subsidie van de Gemeente Sùdwest Fryslân.  
     opnieuw subsidie van P.W. Janssen's Friesche Stichting.  



     opnieuw gesponsord door supermarkten Poiesz  
Mede daardoor kunnen we elk jaar een Speelfilmfestival organiseren. Het festival  wordt 
druk 
bezocht door filmliefhebbers van uit heel Nederland en België. De prijswinnaar van de 
mooiste film in 2019 kwam uit Limburg. 
 
Onze clubavonden zijn heel afwisselend; werkavonden, gast lezingen, film avonden, 
filmopnamen, demonstratie, green  screen, film tips. Verschillende leden filmen opdrachten 
tegen een kleine vergoeding.  
 
Film en foto beelden worden vaak door elkaar in film en in fotoverhaal gebruikt. Daarom 
hebben we 
een top fotoclub uit Den Helder uitgenodigd. Het was een OPEN foto- film avond. Zeker een 
succes. 
Veel nieuwe gezichten van verschillende fotoclubs. De filmers en de fotograven kwamen 
overal vandaan. Ook van buiten Sneek. 
Verschillende leden hebben een cursus licht gevolgd. Ook een cursus voor het maken van 
korte films.  
Beide cursussen waren leerzaam. In september hebben we een sloep gehuurd en daarmee 
door Sneek 
gevaren. Een paar leden filmde van uit de sloep en moesten liggend onder de lage bruggen 
door.  
Sommige leden filmde op de kant. Het is de bedoeling dat de leden die mee hebben gedaan 
hun   gemonteerde film in april laten zien. Ik ben benieuwd. 
 
PR.  De Sneekerkrant, website, facebook en You tube:  
Annet zorgt voor de PR. Zorgt er voor dat op tijd nieuws wordt gezet op facebook en 
Youtube en stuurt 
een persbericht naar de krant. Tjerk zorgt er voor dat alle nieuwtjes en veranderingen op de 
website 
komen te staan. Heel veel  films van Windjammer leden staan op ons You tube kanaal.  
 
Vrijdagmorgen: komen wisselend 5 tot 12 personen. Wij helpen iedereen met filmmontage 
en helpen 
ook met oude S8 films te digitaliseren. Of...... wij doen het en vragen daar een vergoeding 
voor. 
 
We sluiten altijd het jaar af met een gezellige avond met partners en hapje en drankje.  
Tot slot: 
Met een relatief kleine groep actieve filmclub leden kan je veel bereiken. 
2020 wordt vast een mooi film jaar. Veel activiteiten en het 12e Speelfilm festival 4 okt. in 
Cine Sneek.   
 
Annet Lutz  
 

 



Jaarverslag 2019 Schietclub 

 

Ledenaantal: 10 

Er is dit jaar een nieuw lid bijgekomen. 

 

Er is weer een heel jaar voorbij en ook de schietclub heeft niet stilgezeten. Net als vorige 
jaren was er ook dit jaar weer kerstschieten en het schieten op de slotavond van de club. 
Verder is er dit jaar een nieuw lid bijgekomen en er is een lid aan het bestuur toegevoegd 
voor de taak van secretaresse. Zoals voorheen is het schieten nog altijd op de woensdagen 
vanaf 19:30. Iedereen is welkom en we staan altijd open voor nieuwe leden. Wij kijken uit 
naar een gezellig 2020. 

 

Vriendelijke groet, 

Bestuur schietclub. 

 

Jaarverslag 2019 van de Spilbrekers. 

Het hele jaar 2019 hebben wij 10 deelnemers. 
Ons eerste optreden is het, intussen traditionele, diner-dansant in de Parkflat 
op zaterdag 19 januari, samen met het Ballroomdansteam Sneek. 

Ook hebben wij een optreden in de verzorgingshuizen van Koudum en Akkrum. 
Verder doen wij het rustig aan met optredens, zodat wij extra tijd hebben voor 
repetities. 
In dit jaar hebben wij Luc Feikens tijdens een repetitie als gastdocent gehad, 
waar wij veel van opgestoken hebben. 

Wij sluiten het jaar 2019 met een positief gevoel af en kijken vol vertrouwen uit 
naar 2020, waarvoor alweer 5 optredens gepland staan. 
 

 

                                                            A.B.C. Jaarverslag 2019 

Onze A.B.C. heeft een mooi jaar achter de rug. Er is wel wat verandert. 

Onze voorzitster Marietje is per 1-1-2020 gestopt. Jolanda Abbink waas bereid om Marietje haar 
plaats in te nemen. Daar zijn we heel erg blij mee, en we wensen haar heel veel succes. 

Vanwege haar vele werk wat Marietje voor ons heeft gedaan, hebben we haar erelid van de A.B.C. 
gemaakt, met een mooie erepenning. 



 

Hieronder volgen onze activiteiten. We hebben weer heel wat gedaan. 

 

7-1     Yoga weer gestart 

           Maandagavond gym begonnen 

9-1     Onze woensdagmorgen, gym + koffie drinken 

10-1   Senioren gym 

13-2   Mevr. Weening met vervolg textiel lezing 

3-4     Lezing 'Goud voor Oud' door 3 jongeren, enthousiaste studenten 

17-4   Paasmorgen, gezellig 

24-4   Koffie drinken bij “Jikke Ozinga” 

8-5     Jaarlijks reisje, deze keer naar Den Bosch 

15-5   Napraten over ons mooie reisje 

 

VAKANTIE  

 

2-9     Yoga begonnen 

           Maandagavond gym is gestopt 

4-9     Start A.B.C. morgen + gym 

11-9   Henny Engelman verteld over de Thuiszorg 

12-11 Eigen rommelmarkt/ruilmarkt 

20-11 Prachtige lezing over Sneek door Alice Booy 

4-12   Ons Sinterklaas feest, erg leuk 

11-12 Bloemschikken samen met Tineke en Jan Brandsma 

18-12 Heel mooi sfeervol Kerstfeest mede door Henny en Jolanda 

 

                                                                Bettie Toering-Koenen 

      



 

      JAAR VERSLAG OVER 2019 
 

Tegenwoordig is beeld, vooral in de vorm van fotografie, niet 

meer weg te denken. Overal waar je kijkt worden foto’s 

gebruikt; in kranten, flyers, in glossy magazines en niet te 

vergeten op het internet c.q. social media. 

Op het World Wide Web kan men tegenwoordig  allerlei tutorials 

bekijken om jouw fotografie-skills naar een hoger niveau te 

tillen. Ook dit bereikt de jongere generatie. Fotograferen is niet 

oubollig meer, maar is weer hip geworden.  

Dit is ook niet onopgemerkt gebleven bij onze fotoclub, vanaf 

september zijn er maar liefst acht nieuwe leden bij ons 

ingeschreven en slechts twee leden hebben zich afgemeld.. In 

december eindigen wij met een ledenaantal van 27 personen; 16 

mannelijke en 11 vrouwelijke. 

Net als afgelopen jaren bestaat ons programma uit het 

beoordelen van foto’s vanuit eerder gekozen thema’s zoals; 

zons-ondergang/opkomst, wilde flora, herhalingen/structuren, 

straatfotografie, macro/close up en industrieel. Praktische 

avonden hebben we gevuld met: foto op hout, splash fotografie, 

highspeed fotografie en er is een modellen fotoshoot 

georganiseerd in het Rasterhoffpark  Onafhankelijk  zijn er ook 



nog leden op pad geweest om evenementen te fotograferen 

zoals een drift event in Emmer Compascuum, Hooked festival 

te Workum, avond4daagse van Sneek, Distinguished Gentleman

’s Ride te Leeuwarden en de winter fiets11stedentocht. 

Er zijn afgelopen jaar genoeg vlieguren gemaakt om het 

fotografieniveau omhoog te stuwen. 

 

 

 

Jaarverslag sjoelclub 2019 

januari februari, maart: 

We beginnen dit jaar met een ledental van 19 sjoelers. (13 dames en 6 heren) 
In maart is de jaarlijkse derby tussen club Balk en club De Spil gehouden. 
Balk heeft de drie plekken, die in aanmerking komen voor een prijs in de wacht 
weten te slepen. Verder zijn er geen byzonderheden te melden. 
april: 
De uitslagen van de kleine competitie van de periode winnaars: 
Winnares van deze  competitie < de 110 is Wiepie van Oosten met 645 punten. 
Winnares van deze competitie > de 110 is Yvonne Swaalf met 465 punten. 
De eindstand van de competitie over 29 avonden ziet er als volgt uit: 
Op de eerste plaats is wederom geeindigd Roelie de Jong met 9445 punten. 
Als tweede is ook net als vorig seizoen geeindigd Wiepie van Oosten met 7487 p. 
De derde plaats heeft Atsje Postma nog weten te bemachtigen met 7084 punten. 
Jan Mous is als laatste geeindigd van de competitie en kreeg de poedelprijs. 
De slotavond van het sjoelseizoen is gehouden op 29 april. 
Met een gezellig etentje voor de pauze en daarna nog even koppelsjoelen 
hebben we het seizoen afgesloten. 
mei: 
De competitie is achter de rug, maar er is nog wel gesjoeld om de Supercup. 
Twaalf sjoelers hebben daaraan mee gedaan. Deze kleine competitie wordt 
gehouden over drie sjoelavonden. 
Eerste is Atsje Postma geworden met 936 punten, tweede is Carla Cliffen 
met 932 punten, de derde plaats is voor Leo van Klaveren met 882 punten. 
Dicky, onze wedstrijdleidster heeft haat taak overgedragen aan Sjef Swaalf. 
Zij vindt het nu wel genoeg na een kleine 20 jaar dit te hebben gedaan. 
juni/juli/augustus: 
vakantietijd 
september: 
Het sjoel seizoen 2019/2020 is begonnen en de te gooien gemiddelden zijn 
hier en daar iets aangepast, op basis van de einduitslagen van het afgelopen 
seizoen. 



Jan Mous heeft aangekondigd met sjoelen te gaan stoppen, wat wij allen 
heel jammer vinden, want hij is altijd een fijne sjoelcollega geweest. 
Er is geprobeerd om hem van gedachten te doen veranderen, maar dat 
is helaas niet gelukt. 
oktober: 
21 oktober hebben we de eerste periode van zeven weken afgesloten. 
Er zijn deze keer drie winnaars te melden. Voor sjoelers met een sjoel- 
gemiddelde van boven de 110 is Diny Spijker de winnares en voor hen met een 
gemiddelde van onder de 110 zijn Coby Volberda en Atsje de Boer beide 
gelijk geeindigd als eerste. 
We hebben op 28 oktober een nieuw lid mogen verwelkomen. 
Haar naam is Tine Bakker en zij komt uit Sneek en is een mooie aanwinst 
voor onze club. 
november: 
Geen byzonderheden zijn er in deze maand te melden. 
 
december: 
Maandag 9 december is de afsluiting van het jaar en hebben we officieel   
afscheid genomen van Jan Mous, die de sjoelclub heeft opgericht in1990. 
Hij is een flink aantal jaren voorzitter geweest van de club en heeft veel voor 
de sjoelclub betekend. 
Tijdens het etentje hebben wij officieel afscheid van hem genomen en heeft 
Sjef Swaalf Jan namens de sjoelclub een oorkonde (door Sjef zelf gemaakt) 
en een kadobon overhandigd als blijk van waardering voor zijn werkzaamheden, 
die hij als trouw lid voor de sjoelclub heeft verricht. 
Jan Mous blijkt echter ook nog een tractatie in huis te hebben, nl. een waardebon 
voor oranjekoekstukjes voor alle leden van onze club als dank voor de mooie tijd 
die hij heeft gehad bij de sjoelclub deze jaren. 
Dicky Huisman, onze voormalige wedstrijdleidster, heeft natuurlijk ook een 
aardigheidje gekregen voor al de inspanning die zij heeft moeten doen om 
de avonden wat goed te laten verlopen. 
De laatste sjoelavond halverwege het seizoen is gehouden op 16  december. 
Deze avond is dan tevens de laatste sjoelavond van de 2e periode. 
De uitslag hievan is als volgt: 
Winnaar van de sjoelers met een gemiddelde onder 110 is Johan de Jong 
geworden met een puntenaantal van 915 en winnares boven de 110 is 
Dicky Huisman geworden met 2310 punten! 
De activiteiten voor 2020 zullen weinig verschillen met het afgelopen jaar. 
De competitie met Balk is beeindigd wegens te weinig belangstelling. 
Het aantal leden van de club is iets gedaald wegens het overlijden van 
Bokke v.d. Brug en de opzeggingen van Hinke Feenstra en Jan Mous. 
Wij sluiten dit jaar dus af met een ledenaantal van 17 (13 dames en 4 heren) 
 
John Postma (namens de sjoelcommissie) 
 


