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Beste gebruikers van de Springbok, 
 
Het is al weer even geleden, maar wij kijken met plezier terug op de nieuwjaarsreceptie die 
we samen met het dorpscomité organiseerden. Het was een gezellig avond en een goed 
moment om weer even bij te praten met elkaar.  
 
Financiële administratie 
We deden ook daar een oproep voor iemand die de financiële administratie kan overnemen 
van onze penningmeester. Helaas hebben al onze inspanningen niet geleid tot resultaat. Dat 
betekent dat we de administratie gaan uitbesteden. Op dit moment zijn we daarover in 
gesprek met een administratiekantoor. Dat gaat uiteraard kosten met zich meebrengen die 
we zullen verrekenen in de prijzen. Zodra daar meer overbekend is, ontvangen jullie 
daarover een nieuwsbrief. 
 
Tijdelijke vervanging verhuur 
Secretaris Wendelien Ottenheim legt in april 2023 tijdelijk haar taken voor zes maanden 
neer. We zoeken iemand die haar in die periode kan vervangen voor de verhuurzaken, de 
secretariaatswerkzaamheden worden opgevangen binnen het bestuur. In de zomermaanden 
is het meestal rustig, de werkzaamheden zijn vooral in april/mei en september. We doen een 
dringende omroep aan jullie om je hiervoor aan te melden. De groep bestuur en raad van 
advies is al niet zo groot en er moeten nu eenmaal dingen gebeuren om de Springbok 
draaiende te houden. 
 
Belangrijk plan van de gemeente 
Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 14 februari het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijsvoorziening (IHP) vastgesteld en aangeboden aan de 
gemeenteraad. Het IHP geeft een overzicht van de investeringen die de komende jaren 
nodig zijn in schoolgebouwen en gymzalen (waaronder De Springbok) om kinderen in De 
Ronde Venen goed onderwijs te kunnen geven. 
 
Het college van burgmeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om 790.000 euro 
beschikbaar te stellen voor De Springbok. Het bedrag is berekend op basis van een 
onderzoek dat de gemeente dit voorjaar liet uitvoeren naar verduurzaming en noodzakelijke 
maatregelen om de levensduur van het gebouw te verlengen. Dat is natuurlijk een geweldig 
plan waarvan we hopen dat gemeenteraad dat ook vaststelt eind maart. Als dat zo is gaan 
we in gesprek met de gemeente over de uitvoering en voorwaarden. 
 
Het bestuur van de Springbok 


