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Beste gebruikers van de Springbok, 
 
Goed nieuws! 
Deze week hoorden we, bij monde van wethouder Van Uden, dat de gemeente ons te hulp 
schiet in de betaling van de energiekosten. Voor de komende maanden en heel 2023 een 
totaalbedrag van 30.000 Euro. Jullie zullen begrijpen dat we daar heel blij mee zijn! Dat 
betekent dat we geen noodmaatregelen hoeven te nemen om de kosten te kunnen blijven 
betalen. Dus de douches blijven warm, de verwarming op temperatuur en we hoeven niet 
meer na te denken over tijdelijke sluiting of extreme prijsverhoging. 
 
Het bestuur bespreekt begin december wel de eventuele noodzaak van een prijsverhoging. 
Dit omdat we nog steeds te maken hebben met inflatie voor inkoop en andere uitgaven dan 
de energiekosten. Uiteraard ontvangen jullie daarover t.z.t. bericht.  
 
Verduurzaming 
Ondertussen zijn we druk bezig met de verduurzaming van het gebouw. Onze grootste wens 
is zonnepanelen, op de tweede plaats komt een warmtepomp. Er loopt op dit moment een 
offertetraject, we hopen binnenkort een installateur te kunnen kiezen. De gemeente heeft 
aangegeven te werken aan subsidies voor verduurzaming van dorpshuizen en sporthallen. 
We hebben dus goede hoop dat de overheid daaraan kan bijdragen We gaan uiteraard ook 
andere financiers zoeken. 
 
Herhaalde oproep: penningmeester gezocht en tijdelijke vervanging secretaris 
Tot onze grote spijt heeft Gijsbert Boon aangegeven te stoppen als penningmeester. Een 
aderlating voor het bestuur en De Springbok. We zijn dringend op zoek naar een nieuwe 
penningmeester. Een eventuele scheiding van activiteiten in de boekhouding en de 
bestuursfunctie is ook mogelijk.  
 
Secretaris Wendelien Ottenheim legt in april 2023 tijdelijk haar taken voor zes maanden 
neer. We zoeken iemand die haar tijdelijk kan vervangen voor de verhuur en 
secretariaatswerkzaamheden. In de zomermaanden is het meestal rustig, de 
werkzaamheden zijn vooral in april/mei en september. 
 
Help jij ons uit de brand? Neem dan contact op met Margreet Kokshoorn, voorzitter van het 
bestuur. margreet@kokshoorn.nl, 06 512 76 689 
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