
Concept Notulen (uitgestelde wegens corona) jaarvergadering 
wijkvereniging de Spil dd. 24-9-2020 

Tijd: 19.30 uur; plaats: de grote zaal à 1,5 meter. 

Aanwezig: zie presentielijst (23); geen afwezigen gemeld 

1. Opening om 19.36 uur met één minuut stilte voor de leden, die ons 
ontvallen zijn het afgelopen jaar. 
Ook excuses voor het uitstel van de vergadering i.v.m. de wereld-wijde 
uitbraak van Covid-19(corona). 

2. Vaststellen agenda: geen veranderingen 
3. Notulen jaarvergadering 29-3-2019:  geen vragen/opmerkingen. 
4. Ingekomen stukken: offerte ITBB betreffende ventilatie verbeteringen 

wijkgebouw. 
5. Mededelingen:  

- Het wijkpanel is niet ingegaan op de uitnodiging zich te presenteren 
voor een breder publiek. Gebeurt er dan niets in deze wijk? 

- IJde van der Kooij is de klusjesman in de Spil, d.w.z. als hij niet aan 
het werk is. 

- Wegens het grote succes van de grote schoonmaak-dag in de Spil in 
augustus/september wordt dit volgend jaar herhaald. Veel dank aan 
de inzet van de vrijwilligers op deze dag. 

6.  Verslag bestuur 2019 en verslagen van de commissies: geen vragen 

7.  Verslag penningmeester 2019: het woord wordt door geschoven aan 
onze administrateur Mirjam van der Kooij. 

Zij geeft tekst en uitleg over de verschillende begrippen en de cijfers daarbij. 
De balans: de activa is wat wij daadwerkelijk in bezit hebben; de passiva hoe 
wij dit hebben gefinancierd. De exploitatie geeft het resultaat over het jaar 
weer. Het resultaat is boven de streep positief en wordt toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve. Een gedeelte van de aanwezige gelden zijn in bezit van 
de diverse commissie. 

8.  Verslag kascommissie: de leden van de kascommissie B. Toering,  A. 
Houtman en hebben via steekproeven  de jaarrekening/administratie  
gecontroleerd en zijn niets verdachts tegengekomen. Het bestuur wordt 
decharge verleend door de leden van de jaarvergadering.  

9.  Vaststellen financieel jaarverslag 2019: dit wordt door de aanwezige 
leden van de jaarvergadering vastgesteld. 

10. Begroting 2020: de begroting van 2020 is opgesteld voordat er sprake 
was van corona met al zijn beperkingen dan ook. Het resultaat van het eerste 
half jaar valt niet tegen, hoe de tweede helft van het jaar zich ontwikkeld is 
afwachten. De begroting wordt vastgesteld door de aanwezigen. 

11. Benoeming leden kascommissie 2020: naast A. Houtman en A. Lutz 
worden er 2 reserve leden benoemd, G. Verschoor en V. de Jong. 



12. Vrijwilliger van het jaar: Marietje Zweet wordt tot haar verrassing 
uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar voor al haar werkzaamheden bij de 
ABC en de SOOS. Zij krijgt een bos bloemen, een cadeaubon en een oorkonde 
als ook een groot applaus.  

13. Voortgang gebouw/gemeente:  de voorzitter schetst in het kort de 
geschiedenis van de soapserie vanaf 2013 tot heden. Er wordt nu al 8 jaar 
met de gemeente gesproken zonder direct resultaat. 

Talant, een stichting voor mensen met een verstandelijke beperking, gaat 
direct in de nabijheid van de Spil nieuwbouw plegen voor zo’n 34 
wooneenheden in een 2 verdieping tellend gebouw. De bedoeling is om elkaar 
over en weer te helpen met de dagelijkse invulling van activiteiten. Het kan 
zonder scholing van de vrijwilliger helaas niet, daar zal de gemeente of Talant 
ons in moeten faciliteren.  

Op 7-7-2020 was er een bespreking met de gemeente over de uitkosten van 
de klankbordgroep Tinga en de presentatie van de plannen van het gebied 
waar de Spil onder valt. Omdat onze beide klankbord vertegenwoordigers 
verhinderd waren door hun werk, is onze vaste jurist I.P. Terpstra  aanwezig 
geweest. Er werd een plan gepresenteerd van een gebouw in meerdere 
etages  zonder sporthal. Dit plan is direct afgekeurd door de Spil. Er is door 
de klankbordgroep leden meteen een Plan van Eisen opgesteld en dat is bij de 
gemeente gedropt. Op 17-9-2020 is er wederom contact geweest door de 
gemeente met I.P. Terpstra→ de plannen gaan niet door!! ERGO we moeten 
weer van voren af aan!! 

De ventilatie in het gebouw is niet volgens de norm bouwbesluit en de norm 
van het RIVM, om daaraan te voldoen is er een bedrijf in de arm genomen om 
dit te verhelpen. De offerte is binnen en zal desnoods uit onze reserves 
betaald worden als de gemeente niet geheel of gedeeltelijk over de brug 
komt. Anders kan het koor, de toneelclub Amato en eigenlijk ook pilates geen 
doorgang meer vinden. Zodra zij kunnen starten behelst het werk ongeveer 
een periode van 4 à 5 weken. 

14. Verkiezing bestuursleden: 

Mirjam van der Kooij wordt herbenoemd; Hendrik Huitema wordt 
herbenoemd; Gert Verschoor is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet 
met een vloeibare attentie, een cadeaubon en een bos bloemen. In zijn plaats 
wordt Bea tem Brink benoemd als secretaris . zij is op dit moment ziek, maar 
werkt aan haar herstel. 

Het bestuur wil graag uitbreiden naar 9 leden vanwege meer spreiding van de 
werkzaamheden. Momenteel wordt Leo Brouwer ingewerkt en is er nog een 
vacature, het liefst te bemensen door een sportman/vrouw. Dit kan dan 
bekrachtigd worden in de jaarvergadering van 2021. 

15. Rondvraag: 



Jan van der Pal :- de gemeente maakt gebruik van de sporthal voor 
scholingsactiviteiten zonder de schoeisel regels in acht te nemen. Hij zal 
samen met Leo Brouwer een vraag aan de gemeente hierover stellen. 

16. Sluiting om 20.57 uur 

 


