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Beste gebruikers van de Springbok, 

Zoals al eerder aangekondigd is Leo van den Hoek na heel veel jaren afgetreden als voorzitter van de 

Stichting Gemeenschapshuis De Hoef, de stichting die eigenaar en beheerder van de Springbok is.  

De Springbok is Leo erg dankbaar voor alles wat hij in de afgelopen jaren voor De Hoef en De 

Springbok heeft gedaan. Onder zijn voorzitterschap is De Springbok een gewaardeerde voorziening 

van de gemeenschap in De Hoef geworden en gebleven. Ook wat het gebouw zelf aangaat laat Leo 

het nodige na: ook na een grote verbouwing (toneel erbij, kleine zaal verdubbeld) heeft de Springbok 

nog steeds een sluitende exploitatie en voldoende reserves voor het nodige onderhoud. De Hoef 

mag trots zijn op De Springbok, die geheel door vrijwilligers draaiend wordt gehouden en financieel 

gezond is. 

De overige bestuursleden zijn, nadat Leo eind 2020 zijn vertrek aankondigde, op zoek gegaan naar 

een nieuwe voorzitter. De overige bestuursleden bleven gelukkig in functie. Daarnaast is Herman van 

Veen onlangs toegetreden tot het bestuur, hij was al lid van de adviesraad.  

Na het nodige zoeken en vragen zijn we uitgekomen bij Margreet Kokshoorn. Ze twijfelde geen 

moment toen we haar vroegen, ze wilde eigenlijk al ‘ja’ zeggen voor de vraag gesteld werd! 

In een volgende nieuwsbrief zal Margreet zichzelf graag aan u voorstellen. Ze woont inmiddels ruim 

16 jaar in De Hoef en is goed ingevoerd in het reilen en zeilen van de gemeenten De Ronde Venen en 

Uithoorn. 

Op 31 december 2021 was de officiële wisseling van de wacht.  

Wij verwelkomen Margreet en wensen haar veel succes en plezier bij deze mooie taak voor De Hoef. 

 

Het bestuur van de Springbok: 

Leo van den Hoek (voorzitter tot 1-1-2022) 

Gijsbert Boon, Penningmeester 

Wendelien Ottenheim, Secretaris 

Adri Rijnbeek, Beheer en Onderhoud 

Herman van Veen, Beheer en Onderhoud 

 


