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Algemeen 
 

 In het verslagjaar verliep de exploitatie van ’t Geboew (ic. onze kernactiviteit) in algemene 

zin weer alleszins naar tevredenheid.  De omzet was naar behoren en de klanten tevre-

den; ook de nieuwe beheerder werkte zich snel en bekwaam in.  De financiën zijn ge-

lukkig nog steeds op orde.  Voor de toekomst echter verschijnen er toch wat wolkjes 

aan het firmament; in de loop van het jaar was er sprake van het vertrek [al dan niet op 

termijn] van enkele grotere klanten (wo. Boxing S.o.G. en de Rabo-geldautomaat).  Ook het 

kunnen behouden van de peuterspeelzaal in de komende jaren is allerminst zeker.  An-

dere reeds bekende risicofactoren zijn aspecten als vergrijzing, toenemende overheids-

tekorten en een bijna veertig jaar oud gebouw.  Voor dit alles zal pro-actief beleid no-

dig zijn.  Het belangrijkste is echter dat het ieder in Sjin duidelijk is dat voor de lange-

re termijn een verenigingsbrede inspanning benodigd is om onze mooie voorziening 

voor het dorp te behouden; met elkaar zullen we de kansen moeten grijpen die de toe-

komst zeker biedt. 
 

 

Bestuurlijke zaken 
 

 Wat betreft bestuursvergaderingen kwam het Algemeen Bestuur tweemaal bijeen 

(17/3 & 13/10).  Het Dagelijks Bestuur vergaderde veertien maal met een reguliere agen-

da (9/1, 27/1, 20/2, 7/4, 1/5, 26/5, 19/6, 7/7, 18/8, 11/9, 29/9, 23/10, 17/11 & 11/12) en tweemaal 

met een speciaal thema (20/3 & 24/7); daarnaast waren er nog diverse andere overleggen 

(oa. met gebruikers, de gemeente en in werkgroepverband). 

 M.b.t. de DB-samenstelling is als nieuw DB-lid toegetreden Jan Hendrikx met als 

primair aandachtsgebied beleidszaken.  Ultimo 2014 kende dit gremium de volgende 

bemensing & taakverdeling: 

- Jean Sleijpen: voorzitter. 
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- Wiebe Appelboom: secretaris/vice-voorzitter. 

- Pol Chambille: penningmeester. 

- Jan Hendrikx: beleidszaken. 

- Paul Nass: technische zaken. 

- Karel Keulen: aanspreekpunt klanten/ondersteuning financiële zaken. 

- Marcel Neven: beheerszaken. 

- Ron Heuts: ondersteuning technische zaken. 

Op dit moment is er nog behoefte aan een DB-lid met [specifieke] kennis van en erva-

ring met commercie. 

 In het verslagjaar heeft het DB eens kritisch naar het eigen functioneren gekeken en 

getracht een professionaliseringsslag te maken.  Daartoe zijn een aantal afspraken 

gemaakt, zoals een duidelijke portefeuilleverdeling, een betere scheiding tussen beleid 

en uitvoering (tijdens vergaderingen komen primair beleidszaken ter sprake, zodat efficiënter kan 

worden vergaderd) en het zo nodig gebruik maken van externe [gratis] expertise of net-

werken.  In dat kader kan bijvoorbeeld worden genoemd de vereniging Spirato die 

gemeenschapshuizen op allerlei terreinen adviseert, zoals op fiscaal gebied (BTW), ge-

zamenlijke inkoop van energie, verbetering van de exploitatie door nieuwe gebruiks-

mogelijkheden (bijv. in het kader van het nieuwe WMO-beleid); ook worden handige tips ge-

geven.  Voorwaarde is uiteraard wel dat men lid is van deze vereniging en op ons initi-

atief heeft de gemeente inmiddels een collectief lidmaatschap (voor alle gemeenschapshui-

zen in de gemeente) afgesloten.  De eerste contacten met Spirato zijn reeds gelegd en lij-

ken veelbelovend; wij zullen waar mogelijk zeker gebruik maken van hun expertise. 

 Nadat gebleken was dat voor het verkijgen van provinciale subsidie (voor bijv. de renova-

tie van het Jeugdgebouw) er sprake zal moeten zijn van een project dat [dorps]breder is 

dan het gemeenschapshuis zijn contacten gelegd met de Dorpsraad die zich alleszins 

welwillend en constructief opstelde.  In de loop van het verslagjaar zijn in dat kader 

diverse bewegingen op gang gekomen die uiteindelijk moeten leiden tot een ‘revival’ 

van het lokale overlegbouwwerk, waarbij de [concrete] doelen (wo. ’t Geboew, maar ook 

Kerk- en Ljubljanaplein) worden gebundeld in een nieuwe dorpsvisie. 

 Wat betreft de voorziene ‘Open dag’ van ’t Geboew (b.g.v. het 40-jarig bestaan van de 

Stichting) is tijdens de najaarsvergadering van het Comité als eerste voorkeursdatum 

vastgelegd zondag 4 oktober 2015 (’t Geboew blijkt dan daadwerkelijk beschikbaar).  Het is 

de bedoeling dat de betreffende werkgroep direct na de Carnaval aan de slag gaat. 

 Begin september is onze grondig vernieuwde en opgefriste website 'www.geboew.nl' 

online gegaan.  Deze site bevat een aantal handige nieuwe elementen; zo kan bijvoor-

beeld via de Google-agenda direct ingezien worden welke ruimtes wanneer nog vrij 

zijn (reserveren dient echter via de beheerder te geschieden; deze heeft alleen schrijfrechten).  Als 

vanouds staan ook de activiteiten en contactadressen van de diverse verenigingen ver-

meld; het is uiteraard zaak om deze informatie zo actueel mogelijk te houden. 

 V.g.b. 
 

 

Financiële zaken 
 

 Tijdens de voorjaarsvergadering van het AB op 17 maart maakte de penningmeester 

m.b.v. een hand-out de exploitatiecijfers inzake 2013 inzichtelijk.  Enkele opmerkin-

gen in dat kader waren: 

- Mede dankzij de jubileumactiviteiten van CV de Waterratte heeft de omzet een 

mooie plus gescoord.  Volgens de penningmeester verdoezelt dit wel dat be-
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paalde onderdelen hiervan [zoals vergaderingen en privé feesten] behoorlijk 

achterblijven; wat betreft bijeenkomsten heeft dit overigens ook te maken met 

een geringere beschikbaarheid van ruimte.  Omdat 2013 het eerste jaar was 

waarin gewerkt werd met het nieuwe muntensysteem [met provisie op basis 

van ingenomen munten] is e.e.a. niet helemaal vergelijkbaar met het jaar er-

voor; in 2014 zal dat wel weer het geval zijn. 

- V.w.b. de huurinkomsten is er sprake van weinig ontwikkelingen. 

- De personele kosten komen hoger uit t.g.v. enerzijds langdurig ziekteverzuim 

van de [vorige] beheerder en anderzijds het inwerken van de opvolger; dankzij 

het nodige vrijwilligerswerk kon e.e.a. toch nog beperkt blijven. 

- Op de post energie kon het nodige bespaard worden, met dank aan moeder na-

tuur (minder koud) maar ook door een stuk bewuster stoken. 

- Aan onderhoud behoefde dit jaar minder uitgegeven te worden, simpel omdat 

er minder kapot ging.  Dat neemt niet weg dat bepaalde aspecten kwetsbaar 

zijn [zoals het dak van de sportzaal] en t.z.t. dus ook kostbaar zullen worden.  

Verder verkeert ook het meubilair niet meer in absolute nieuwstaat; wellicht 

valt te overwegen om in voorkomende gevallen goed materiaal te huren. 

- Wat hoger uitgevallen zijn de posten representatie (t.g.v. het op gepaste wijze af-

scheid nemen van twee boegbeelden van de Stichting, tw. de vicevoorzitter en de beheerder) 

en verzekeringen (fors duurdere polis en hogere assurantiebelasting). 

- Onder bijzondere baten valt ditmaal alleen de opbrengst van de Dorpskalender. 

Het resultaat over 2013 komt uit op een fraaie € 5.800, hetgeen alleszins tot tevreden-

heid mag stemmen.  De aanwezigen nemen kennis van de heldere uiteenzetting door 

de penningmeester en er zijn verder geen opmerkingen.  Zonder tegenstem wordt dan 

ook besloten om de jaarcijfers 2013 vast te stellen en decharge te verlenen aan het DB, 

cq. de penningmeester. 

 Vervolgens komt de begroting voor 2014 aan de orde; deze is opgesteld op basis van 

de resultaten van het afgelopen jaar.  Ook nu valt een behoorlijke omzet te verwachten 

dankzij een succesvol Carnavalsseizoen en jubileumactiviteiten [van Club77 en Inter 

Nos]; het totaal te verwachten resultaat wordt door de penningmeester ingeschat op 

ongeveer € 2.000 positief.  De vergadering neemt hiervan kennis zonder nadere op- en 

aanmerkingen, waarmee ook dit nieuwe budget voor 2014 was vastgesteld. 

 Gelet enerzijds op de gestegen kosten maar ook rekening houdend met de prijzen die 

bij de cafés hier in het dorp worden berekend, heeft het DB ultimo verslagjaar besloten 

tot een aanpassing van de consumentenprijzen in ‘t Geboew.  Concreet houdt e.e.a. in 

dat per 1 januari 2015 de prijs voor bier is vastgesteld op € 1,85; ook de prijs van fris-

drank wordt per consumptie vijf eurocent duurder (eveneens € 1,85).  De overige prijzen 

blijven vooralsnog ongewijzigd.  De eenheidsprijs bij activiteiten met muntenverkoop 

voor bier, fris en sterke drank bedraagt nu € 1,85 (één munt); ook voor wijn wordt in het 

vervolg één munt gerekend.  Voor de marges heeft e.e.a. geen consequenties 

 V.g.b. 
 

 

Personele zaken 
 

 Het verslagjaar was het eerste volledige jaar waarin Sandra Claessens de functie van 

beheerder bekleedde; op grond van haar functioneren heeft zij inmiddels een vaste 

aanstelling gekregen. 

 Ultimo verslagjaar hadden de volgende personen een formeel dienstverband met de 

stichting Gemeenschapsvoorzieningen: 
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- Sandra Claessens: Beheerder. 

- Wim Krewinkel: Schoonmaker. 

NB!  Nul-uren contracten zijn buiten beschouwing gelaten. 

 V.g.b. 
 

 

Technische zaken 
 

 Een groot project voor de komende tijd betreft de dringend noodzakelijke renovatie 

van het jeugdgebouw.  In de najaarsvergadering AB kwam het volgende aan de orde: 

- Op dit moment zijn we bezig met de financiële doorrekening van ons [sobere] 

renovatieplan, waarbij we ook ervoor willen zorgen dat de verbouwing voldoet 

aan de WMO-eisen.  I.v.m. het aspect multifunctionaliteit zal de huidige ruimte 

straks gesplitst kunnen worden, hetgeen bepaalde bouwkundige aanpassingen 

vereist.  Met belangrijke gebruikers als de Heemkundevereniging en Club77 

heeft recent overleg plaatsgevonden over hun wensen [en de te bieden moge-

lijkheden]. 

- De volgende stap zal zijn het vergaren van de benodigde financiën; de spaarpot 

van onze penningmeester alleen trekt het niet.  Naast het eerder genoemde 

[dorpsbrede] provinciale subsidietraject zal gestart worden met fondsenwer-

ving.  De rest moet ingevuld worden met eigen middelen (of leningen); van de 

gemeente valt waarschijnlijk weinig te verwachten (mede omdat men nog steeds 

geen accommodatiebeleid heeft).  Maar wellicht biedt de WMO mogelijkheden. 

- Recentelijk heeft ook een extern bureau in opdracht van de gemeente een on-

derzoek ingesteld naar energiebesparende maatregelen in ons gemeenschaps-

huis (energiescan) en ook dat willen we meenemen in onze bouwplannen.  Of we 

daadwerkelijk ook energiemaatregelen gaan nemen is afhankelijk van de kos-

ten en de terugverdientijd (hiervoor bestaan naar verluidt echter geen subsidies) . 

- Als alles een beetje [veel] meezit zou het mooi zijn als we deze klus volgend 

jaar in de vakantieperiode [deels] kunnen klaren. 

- In het verlengde hiervan informeert Fon Weusten of in algemene zin ook reke-

ning wordt gehouden met de [toch wel reële] mogelijkheid dat de basisschool 

hier in het dorp binnen enkele jaren de deur sluit.  In dat kader stelt hij voor om 

nu al bij de gemeente neer te leggen dat wij serieus in die vrijkomende ruimtes 

geïnteresseerd zijn; in het verleden is een dergelijk tactiek ook gebruikt m.b.t 

het Groene Kruis gebouw en met succes.  Afgesproken wordt dat dit wordt 

meegenomen naar het [periodiek[ overleg met de gemeente, ic. de wethouder. 

 In de Kleine zaal zijn de grond- en plafondroosters vernieuwd. 

 Er waren wat klachten over de temperatuur; van belang is dat de warmte / kouderege-

ling tijdig [handmatig] omgezet wordt en dan lijkt het probleem beheersbaar.  Een au-

tomatische temperatuurbeheersing is in ieder geval te duur. 

 In de sportzaal behoeft het wandrek aandacht; hierover heeft overleg plaats met de 

school. 

 Het projectiescherm in de Kleine zaal is recentelijk vernieuwd. 

 Bij de uitrol van glasvezel in ons dorp heeft ook ’t Geboew [twee] kastjes gekregen 

zodat in de toekomst desgewenst aansluiting mogelijk is. 

 Bezien wordt of in de Kleine zaal nog twee takeltjes moeten komen om trussen op te 

kunnen hangen. 

 V.g.b. 
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Dienstverlening / Beheerszaken 
 

 Tijdens de najaarsvergadering AB is gesproken over het [dreigend] vertrek van enke-

le vaste huurders en mogelijke acties die kunnen worden ondernomen.  Vermeldens-

waard in dat kader is: 

- De voorzitter gaat kort in op het beeindigen van de huurovereenkomst met 

Boxing SoG (per 1 oktober jl.) en de gebruiksoverkomst inzake de geldautomaat 

van de Rabobank (per 1 september 2015); ook is onzeker of de peuterspeelzaal in 

het dorp zal blijven, edoch dat hangt mede van de gemeente af.  Het zijn zaken 

waar we zelf geen of nauwelijks invloed op hebben; wat we wel doen is de 

vinger aan de pols houden en kijken waar we klanten kunnen werven.  Zo zal 

[lokaal] geadverteerd worden voor de sportzaal. 

- Bij de komende begroting voor 2015 zal met het bovenstaande terdege reke-

ning worden gehouden; doelstelling is het opstellen van een reële begroting.  

Volgens de penningmeester loopt tot nu toe e.e.a. best voorspoedig (vooral dank-

zij enkele grote [Carnavals] evenementen) maar het grensgebied tussen rode en zwar-

te cijfers is erg smal.  Indien het echt niet anders kan, worden tariefaanpassin-

gen in de toekomst niet uitgesloten.  Besluitvorming hierover geschiedt [uiter-

aard] in het Algemeen Bestuur. 

- Tijdens de voorafgaande vergadering van het Comité was afgesproken om na-

mens de gezamelijke verenigingen een brief naar de gemeente te sturen met de 

boodschap dat men zich zorgen maakt over het voorgenomen subsidiebeleid 

[waarin forse kortingen worden voorzien] en aandacht hiervoor vraagt.  De 

Stichting zou separaat een schrijven kunnen doen uitgaan om e.e.a. te onder-

steunen.  Bij nader inzien is in onderling overleg hier evenwel van afgezien. 

 De laptop van de Stichting heeft duidelijk zijn beste tijd gehad en is niet meer met 

goed fatsoen te gebruiken bij presentaties; dit impliceert dat verenigingen/organisaties 

in voorkomende gevallen worden gevraagd voor een eigen apparaat zorg te dragen.  

Wel is nog steeds een beamer van Stichtingwege beschikbaar. 

 De gebruikers van ’t Geboew wordt gevraagd om vooral tijdig [d.w.z. uiterlijk twee 

weken tevoren] bij de beheerder aan te geven welke spullen/materiaal men nodig 

heeft bij hun activiteit; zoniet dan zal het moeilijk zijn om alles goed te organiseren. 

 M.b.t. het aspect discipline m.b.t. sleutels brengt de voorzitter nog eens in herinnering 

dat als een aan een vereniging uitgegeven sleutel overgaat naar een andere persoon 

[sleutelhouder], het de bedoeling is om samen (de vorige sleutelhouder en de opvolger) con-

tact op te nemen met de beheerder en daar een nieuw registratieformulier in te vullen.  

Zo staat het ook vermeld in het regelement en het is belangrijk dat dit op deze wijze 

gebeurt; het is de enige manier om een adequaat overzicht te houden wie welke sleutel 

heeft. 

 Tijdens de AB-vergaderingen is reeds meerdere malen een beroep gedaan op de vereni-

gingen om met de nodige zorgvuldigheid om te gaan met de spullen van de Stichting; ‘t 

Geboew is immers gemeenschappelijk bezit.  Het wel en wee van deze voorziening wordt 

uiteindelijk bepaald door de gebruikers zelf; het DB is slechts voorwaardenscheppend. 

 Een andere zaak waarvoor nog eens een appèl wordt gedaan op de verenigingen betreft 

de bezettingsproblematiek waarmee de gebruikers van ’t Geboew soms worden ge-

confronteerd; het is zaak om te proberen eerst zelf een oplossing te zoeken en daarbij 

de nodige flexibiliteit [alsmede begrip voor elkaar] te betrachten. 

 V.g.b. 
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Realisatie speerpunten ultimo verslagjaar 
 

 Tijdens de najaarsvergadering nam de voorzitter puntsgewijs de actuele speerpunten 

door; grote beleidswijzigingen zijn zoals verwacht niet aan de orde.  Gerealiseerd is 

zoals bekend de vernieuwde website.  
 

 

Diversen 
 

 Reeds voor de veertiende maal is er een fraaie dorpskalender uitgegeven, wederom 

met oude foto’s uit het dorp en ditmaal in volledige coproductie met de Heemkunde-

vereniging; de opbrengst komt geheel ten goede aan de dorpsgemeenschap van ‘Sjin’.  

Een oprecht woord van dank aan alle vrijwilligers die hierbij hun steentje hebben bij-

gedragen is zeker op zijn plaats. 

 V.g.b. 
 

 

Tot slot 
 

 De jaarverslagen van de stichting worden al een paar jaar met dezelfde woorden afge-

sloten.  Maar het kan niet vaak genoeg gezegd worden hoe positief het is dat nog 

steeds de nodige vrijwilligers uit de dorpsgemeenschap bereid blijken een helpende 

hand te bieden bij de diverse activiteiten en [onderhouds]klussen.  Klasse! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


