NIEUWSBRIEF
Beste gebruikers van de Springbok,
Het zijn bijzondere maanden geweest voor de Springbok, voor haar huurders en voor ons allemaal.
Het bestuur hoopt dat jullie en jullie dierbaren in goede gezondheid zijn en blijven.
Het bestuur heeft niet stil gezeten. Ook voor ons hadden de aangekondigde maatregelen veel
gevolgen. Het gebouw wordt op dit moment klaar gemaakt om te voldoen aan alle maatregelen die
zijn afgekondigd door de overheid of die gespecificeerd zijn via de bonden waar sommige van jullie
bij aangesloten zijn.
Met deze Nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen rondom de
Springbok en Corona. Dat geldt ook voor de tariefsaanpassingen per 1 januari 2021. Tevens kondigen
we in deze nieuwsbrief de datum van de huurdersbijeenkomst in het najaar aan.
Corona, wat betekent dit voor de gebruikers?
Het bestuur heeft besloten dat de Toni-zaal weer geopend is voor sportactiviteiten. Er zijn sporters
die nu extra gaan sporten om in te halen. De Toni-zaal kan eventueel ook voor andere doeleinden
dan sport worden gebruikt. Mochten jullie dit van plan zijn, laat dit dan weten aan
verhuur@dorpshuisdespringbok.nl zodat wij gezamenlijk een (maatwerk)oplossing kunnen vinden.
De kleine zaal is beoordeeld op de 1,5 m regel. Het bestuur heeft besloten dat er maximaal 30
personen in totaal tegelijkertijd gebruik mogen maken van de kleine zaal. De gebruikers zijn zelf
verantwoordelijk om de 1,5 m regel en het maximale aantal mensen in acht te nemen.
Wat wij nu kunnen zien is dat de Springgeiten en de biljart zich aan moeten passen aan deze
aantallen. Om te komen tot een gepaste oplossing, verzoeken wij jullie contact op te nemen met
verhuur@dorpshuisdespringbok.nl.
Corona en aanpassingen in het gebouw?
Het bestuur heeft t.a.v. het gebouw een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo is er maar één
damestoilet beschikbaar en is er handgel en zijn er ook papieren handdoekjes beschikbaar.
Verder zijn de barkrukken verwijderd en geven tape & pijlen op de vloer de gepaste afstand aan.
Alsnog benadrukken we als bestuur dat de gebruikers zelf verantwoordelijk zijn én blijven voor het
naleven van de Corona regels van de overheid.
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Tariefsaanpassingen
Zoals elk jaar houden wij onze tarieven halverwege het jaar tegen het licht. Wij evalueren onze
uitgaven, inkomsten, prijsontwikkelingen en tarieven en schatten wij in of wij ook het volgende jaar
onze financiën op orde kunnen houden. Dit jaar zal een bijzonder jaar worden. Veel van onze vaste
kosten lopen door. Onze inkomsten zullen dit jaar significant dalen vanwege Corona.
Dit zal een groot gat slaan in onze reserves. We realiseren ons dat wij hier niet uniek in zijn. Ook jullie
worden wellicht stevig getroffen door deze mondiale crisis. Wij hebben besloten om de tarieven niet
extra aan te passen om de gemiste inkomsten snel goed te maken. Wij passen wel onze reguliere
wijziging toe op basis van de inflatie (waarbij we zoals gebruikelijk sommige bedragen naar beneden
of naar boven afronden).
Deze wijzigingen gaan, zoals elk jaar, op de eerste dag van het nieuwe jaar in (1 januari 2021).

Tarieven 2021
Huur
Toni-zaal € 20,00 (blijft gelijk)
Kleine zaal € 36,00 (was € 35,50)
Combinatie huur (gehele Springbok) € 125,00 (was € 123,00)
Consumpties
Koffie, thee € 1,00 (blijft gelijk – NB deze consumpties kunnen alleen per hele kan worden
afgenomen)
Alcoholische consumpties € 1,50 (was € 1,45)
Niet alcoholische consumpties € 1,25 (blijft gelijk)
[*] Wij realiseren ons dat we deze aanpassing vroeg in het jaar doorgeven in grote onzekerheid. Wij
zullen indien voor ons de omstandigheden veranderen, jullie op de hoogte houden van de
consequenties.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben over de tarieven, bel of mail gerust Gijsbert Boon
(administratie@dorpshuisdespringbok.nl), telefoon mobiel: 06 53787996, telefoon vast: 020 4702891.
Huurdersbijeenkomst
Ook dit jaar willen we een gebruikersbijeenkomst organiseren. Juist in deze periode een goede
gelegenheid om even bij te praten. De datum voor de huurdersbijeenkomst is 2 oktober 20.00 u in
de Springbok.
Wij wensen jullie een mooie zomer toe en wij hopen jullie weer allemaal in De Springbok te treffen in
het nieuwe seizoen.
Het bestuur van de Springbok
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