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Beste gebruikers van de Springbok, 
 
Gelukkig ‘draait’ de Springbok weer op volle toeren! Er wordt weer gesport, de biljarts 
worden weer volop gebruikt, er zijn verschillende bijeenkomsten en activiteiten geweest en 
gepland.  
 
Gebruik van de Tonizaal 
Een kleine beschadiging aan de sportvloer in de Tonizaal was aanleiding om weer eens naar 
het huurdersreglement te kijken en op dat punt aan te scherpen. Kortweg betekent het voor 
onze huurders dat: 

- De sportvloer alleen belopen mag worden met binnenschoenen, dus ook niet met 
sportschoenen die buiten zijn gebruikt. Dat is een hygiënemaatregel en bestond altijd al. 

- Voor niet-sport activiteiten in de Tonizaal moeten altijd de matten op de vloer gelegd 
worden. De huurder legt de matten zelf neer en ruimt ze (schoongemaakt als dat nodig 
is) na afloop ook weer zelf weer op.  

 
Consumpties, lever de bonnen in! 
Het gebeurt helaas regelmatig dat de bonnen met de bijgehouden consumpties laat, pas na 
lang aandringen of helemaal niet worden ingeleverd. Dat is voor degenen die de 
administratie bijhouden en de facturen versturen best vervelend. Daarom hier de oproep 
om bonnen zo snel mogelijk in te leveren! Vul het aantal consumpties direct in op de bon en 
doe de bon in de speciaal hiervoor opgehangen brievenbus. Deze hangt meteen links als je 
van de keuken naar de koelcel loopt.  
 
Huurdersbijeenkomst zaterdag 27 augustus 
Op zaterdag 27 augustus organiseren we weer de gebruikelijke huurdersbijeenkomst. Die 
kon een aantal jaren niet doorgaan vanwege Corona, maar nu is dat gelukkig weer mogelijk. 
We beginnen om 10.00 uur, een uitnodiging met agenda volgt nog. 
 
Kosten Springbok en (huur)prijzen 
U bent van ons gewend dat wij jaarlijks (in januari) de prijzen voor huur & consumpties 
opnieuw vaststellen. Helaas ontkomt ook de Springbok niet aan de verhoging van 
energieprijzen en inkoop van dranken. Daarom zijn wij genoodzaakt om met ingang van het 
nieuwe seizoen (1 september) de prijzen te verhogen. Met hoeveel precies kunnen we nog 



 
 

niet zeggen, dat hangt er vanaf hoeveel de prijzen de komende maanden gaan stijgen. 
Tijdens de huurdersbijeenkomst op 27 augustus en daarna per mail komen we daarop terug. 
De huidige prijzen blijven dus gelijk tot 1 september, de hogere inkoopsprijzen berekenen 
we tot dat moment niet door. 
 
Sleuteladministratie 
Huurders met een eigen sleutel krijgen een mail (of hebben gekregen) met het verzoek aan 
te geven bij wie van de vereniging of groep huurders de sleutel in beheer is.  
 
Leden voor adviesraad gezocht! 
Het bestuur van de Springbok bestaat uit vijf mensen. Daarnaast hebben we een adviesraad 
van actieve vrijwilligers en huurders in de Springbok. Zij zijn onze ogen en oren bij het 
gebruik van de Springbok en weten goed wat er speelt. We zijn op zoek naar nieuwe leden 
voor de adviesraad. Het woord zegt het al: de leden geven het bestuur advies over allerlei 
zaken. Dat gebeurt vooral tijdens de vergaderingen die eens in de zes weken op 
zaterdagochtend worden gehouden. Heb je belangstelling? Stuur dan een mailtje naar 
Margreet Kokshoorn, voorzitter van het bestuur: margreet@kokshoorn.nl 
 


