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Beste gebruikers van de Springbok, 
 
 
Sinds de verschijning van onze vorige nieuwsbrief zijn we veel wijzer geworden wat de 
nieuwe energieprijzen voor ons gaan betekenen. En dat is niet mals: een stijging van het 
maandbedrag van rond 750 naar 3.500 euro. Een stijging met een factor 4 tot 5. 
 
We hebben inmiddels een onbevredigend gesprek gehad met wethouder Van Uden. Zo 
onbevredigend dat we over de hele situatie een brief hebben gestuurd naar de 
gemeenteraad. 
 
Deze brief voegen we hierbij zodat jullie op de hoogte zijn van wat er speelt. En we roepen je 
op bij de gemeenteraad, wethouders en andere connecties luidkeels te laten horen wat jullie 
van deze nare situatie vinden. 
 
Huurdersbijeenkomst op 12 november 
In de brief kunnen je lezen dat een 100% prijsverhoging voor huur en consumpties één van 
de scenario’s is. Maar zoals jullie zullen begrijpen gaan we dat uiteraard niet doen. Wel 
willen we met jullie bespreken welke financiële bijdragen er wel mogelijk zijn. We nodigen 
jullie daarom van harte uit voor een huurdersbijeenkomst op 12 november a.s. om 11.00 in 
De Springbok. 
 
Zonnepanelen en warmtepomp 
Inmiddels loopt er een offertetraject voor zonnepanelen en een warmtepomp. We hebben 
drie offertes aangevraagd en hopen eind oktober te kunnen aanbesteden. Spannend is 
natuurlijk wel wanneer de panelen en pomp leverbaar zijn en op welke termijn de 
leverancier tijd heeft om ze te plaatsen. 
 
Maatregelen met onmiddellijke ingang 
We moeten met onmiddellijke ingang zorgen voor vermindering van energie. Dat heeft 
geleid tot twee maatregelen: 

- De temperatuur in de zalen is een paar graden lager gezet 
- Er kan niet meer warm gedoucht worden 

 
 
 



 
 

We roepen jullie op om: 
- De voordeur en de tussendeur altijd te sluiten 
- Geen lampen aan te doen als dat niet nodig is (met name sfeerverlichting) 

 
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 dus 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 
 
 








