
STICHTING DE ZEVENSPRONG  

Vorige nieuwsbrief is gemeld dat deze cursus kon 

worden georganiseerd en dat je je kon aanmelden. 

Slechts drie personen hebben de aanmelding ge-

daan, dat is te weinig om de cursus ‘in eigen be-

heer” te organiseren.  

Ik hou het aanbod van anderen hieromtrent in de 

gaten en meldt het wanneer zich een mogelijkheid 

voor doet. 

Cursus Sociale Media 

Agenda 

Zwemwedstrijd Amsterdam 23-04-2016 

Bestuursvergadering 10-05-2016 

Activiteiten Leiders verg. 24-05-2016 

Bestuursvergadering 14-06-2016 

Glind vakantie 09-07-2016  

                                       Tot    16-07-2016 

Vaartocht 24-09-2016 

 

 

Nieuwsbrief  

 maart  2016 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld heeft Ronald 

Bisschop aangegeven te moeten stoppen als pen-

ningmeester.  

Het bestuur heeft met een aantal activiteiten leiders 

gesproken over (on)mogelijkheden om de werk-

zaamheden zoals tot nu toe door de penningmeester 

gedaan worden op een andere manier te organise-

ren. Hierdoor kan het aantal uren penningmeester-

schap wellicht worden terug gebracht en is het mis-

schien gemakkelijker iemand te vinden om Ronald 

op te volgen. 

Eén mogelijkheid is om via een on-line boekhoudsys-

teem van de bank de administratie van de activiteit 

door iemand vanuit de activiteit te laten doen. Uiter-

aard ná een opleiding….. 

 

 

 

Vacant: Penningmeester  

Een andere mogelijkheid is om vanuit de vrijwil-

ligers een “administratiekantoortje” te bemensen, 

waar de dagelijkse rekeningen en ontvangsten wor-

den ingeboekt. 

Een derde mogelijkheid is een administratiekantoor 

in te huren om de boekhouding voor ons te doen.. 

 

Laat onverlet dat we wel een penningmeester nodig 

hebben, maar dan (hopelijk) zonder uitvoerende 

werkzaamheden… 

 

Dus als je iemand weet die financieel onderlegd is 

en wellicht wel oren heeft naar de functie van pen-

ningmeester dan horen we dat bijzonder graag. 

Kandidaten kunnen zich bij mij melden……. 

 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

De Soos en het Zwemmen Noordwijk en Noordwij-

kerhout zijn naarstig op zoek naar extra vrijwil-

ligers. 

Ken je iemand die best wel iets zou kunnen / wil-

len doen, dan hebben we drie prachtige plekken 

waar nuttig en aangenaam bijeen komen. 

 

Sandra, Elly en Patricia rekenen op jullie!!! 

 

Je kunt kandidaten bij mij aanmelden…….. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagina 2 

 

Nieuwsbrief juli 2015 Pagina 3 Titel nieuwsbrief 

 

Verjaardagen april 

7 Gerry van Amersfoort Rolstoeldansen 

8 Nico Warmerdam Jeu de Boules 

14 Epco Boerema Bestuurder 

15 Anouk Labrie Glind vakantie 

20 Jan Mosselman Bollenband 

22 Martien Beuning Zwemmen Noordwijkerhout 

22 Enid van der Niet Nordic Walking 

25 Addy Bulsink Stijldansen 

26 Coby Broekhuisen Soos 

27 Jordi Ligtvoet Zwemmen Lisse 

29 Jeroen Pluimers Zwemmen Lisse 

29 Arend Smit Zwemmen Noordwijk 

 

Staat jouw naam niet in de lijst, maar ben je wel 

jarig in april? Dan heb ik je geboortedatum dus 

niet, als je die zou willen doorgeven, graag……… 

Ronald heeft de jaarrekening over 2015 afgerond, 

deze moet vóór 01 april bij de gemeenten die ons 

subsidiëren worden ingeleverd. 

Vorige week hebben de bestuursleden zich over de 

jaarrekening (balans en resultatenrekening) gebogen.  

Deze worden binnenkort aan de activiteiten leiders 

toegestuurd. 

In 2015 hebben we een licht verlies geleden, ener-

zijds omdat we minder inkomsten kregen dan be-

groot (minder subsidie en afname in het aantal deel-

nemers), anderzijds omdat we ook meer geld kwijt 

zijn aan de accommodaties waar onze activiteiten 

plaatsvinden. 

Zorgelijk? Nu, dat niet direct, maar we moeten wel op 

ons qui-vive blijven. 
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Financiën 

Gemeenten draaien overal de subsidies voor terug, 
dus op enig moment zal ook de Zevensprong hieraan 
moeten geloven. Voor 2016 hebben we nog toezeg-
gingen, daarna wordt het ongewis….. We zullen dus 
op zoek moeten naar andere inkomstenbronnen, 
zoals fondsen en iets als crowdfunding. 
Ook aan de uitgavenkant moeten we kritisch kijken 
naar onze bestedingen. Het bestuur doet dit in de 
eerstvolgende vergadering, de uitkomsten bespre-

ken we met de activiteiten leiders. 
En zo blijven we zoeken naar manieren om de Ze-
vensprong voor de deelnemers zo goedkoop moge-
lijk te laten zijn….. 

 
Ideeën zijn daarbij heel welkom, tenslotte is het be-
stuur ondertussen gehalveerd… 

 


