
 
 

NIEUWSBRIEF  
September 2022 

 
 
Beste gebruikers van de Springbok, 
 
Na een prachtige zomer waar iedereen van het mooie weer heeft kunnen genieten, komt 
het ‘binnen’ seizoen er weer aan. Langzamerhand starten alle huurders weer met hun 
activiteiten. Op 27 augustus organiseerde het bestuur een bijeenkomst voor de huurders. 
Een aantal daar besproken onderwerpen staat in deze nieuwsbrief.  
 
Nieuwe installaties 
In de kleine zaal is onlangs met hulp van vrijwilligers een nieuw ventilatiesysteem 
aangebracht voor goede ventilatie en tevens verwarming (warmtewisselaar). Dat zorgt voor 
luchtverversing en minder stookkosten. De aanwezig airco’s zorgen voor extra 
luchtverversing en koeling indien nodig.  
Het nieuwe ventilatiesysteem staat afgesteld op het gebruik van de zaal, de huurders 
hoeven daar niet naar om te kijken. Voor de airco’s ligt de afstandsbediening achter de bar, 
wel graag weer uitzetten als je vertrekt. 
 
In de grote zaal (Tonizaal) zijn grote luchtafzuigers aangebracht. De schakelaars zitten bij de 
ingang van de zaal en in de schone gang van de kleedkamers. Zet bij vertrek altijd de 
afzuigers op stand 1! Dat scheelt energie en is prettig voor onze buren. 
 
De nieuw systemen konden worden aangelegd mede dankzij een subsidie van de gemeente. 
 
Prijsverhoging 
Alle prijzen gaan omhoog, ook voor onze inkoop. Het bestuur heeft daarom de jaarlijkse 
vaststelling van prijzen naar voren moeten halen. En heeft met ingang van 1 september een 
prijsverhoging moeten toepassen met inflatiecorrectie van 9,5 procent. Ook de commerciële 
huurprijzen zijn verhoogd, zie daarvoor de website. We weten nog niet wat ons nieuwe 
energiecontract in oktober gaat betekenen. We hebben onze zorgen daarover ook al 
uitgesproken bij de gemeente en de wethouder.  

 
Tarieven Huidig Nieuw per 1 september 
Grote zaal (Toni zaal) € 20,00 € 22,00 
Kleine zaal € 36,00 € 39,00 
Combinatie Toni en Kleine zaal € 125,00 € 137,00 
Koffie/thee € 1,00 € 1,10 
Alcoholische dranken € 1,50 € 1,65 
Frisdranken € 1,30 € 1,40 



 
 

 
 
Verduurzamen 
Het bestuur wil graag zo snel mogelijk af van gas en zonnepanelen op het dak aanleggen. Dit 
ook om energiekosten te besparen. De gemeente heeft een energiescan laten doen die 
binnenkort wordt besproken door het bestuur in combinatie met het meerjaren 
onderhoudsplan. Dan wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, ook voor spouwmuur- en 
vloerisolatie. 
 
Activiteiten op de website 
Het zou goed en leuk zijn als er een korte beschrijving van de activiteiten in De Springbok op 
de website staat: wat is het voor soort activiteit, voor wie en waar is meer informatie te 
krijgen. Dat laatste kan een telefoonnummer zijn maar ook een link naar een website. 
Daarom de vraag aan onze huurders om daarvoor een tekst aan te leveren bij 
margreet@kokshoorn.nl 
 
Het bestuur wenst alle gebruikers een mooi seizoen en veel plezier met hun activiteiten. Zijn 
er vragen of opmerkingen? Laat het ons weten! 
 


