Beste allemaal, namens het SCE bestuur heet ik jullie van harte welkom. Fijn dat jullie met velen gehoor hebben gegeven
aan onze uitnodiging. Wij organiseren dit feestje omdat we het geweldig vinden dat er zo veel vrijwilligers, donateurs,
sponsoren en niet te vergeten ons personeel hard meewerken aan de instandhouding van onze sportaccommodaties.
Het eerste zwemseizoen onder de paraplu van de Stichting wordt vandaag afgesloten en het seizoen voor de sporthal is net
begonnen. Dit lijkt me een goede reden even kort terug te blikken op wat er sinds beging dit jaar zoal is gebeurd.
Voor het zwembad: (en dan beperk ik me tot enkele hoofzaken)
-

Coating en overige werkzaamheden rondom het bad
Eigen watervoorziening (kostenbesparing)
Frequentieregeling op de pompen (energiebesparing)
De kiosk
De loungehoek
Loskoppelen van systemen van de Gemeente en op eigen systemen gaan draaien.
Website in eigen beheer etc.

Ik heb nog geen definitieve cijfers over het afgelopen zwemseizoen maar de voorlopige cijfers geven aan dat we wellicht
met een beperkt verlies zullen afsluiten. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Het bestuur gaat met alle betrokkenen begin
oktober het afgelopen seizoen te evalueren om na te gaan waar nog mogelijkheden voor verbetering zijn en welke ideeën
er leven om ons zwembad nog aantrekkelijker te maken.
Voor de sporthal:
-

Nieuwe elektrische deuren voor de opbergruimtes
Opfrissing van de entree
Complete facelift van de kantine (Connie Gieling als gastvrouw en sporthalbeheerder voorstellen!)
Eigen Internetaansluiting met nieuwe computer apparatuur

Het bestuur streeft erna om de huurtarieven van de sporthal en prijzen van de consumpties in de kantine zo aantrekkelijk
mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk sporters daar gebruik van kunnen maken maar er moet een balans zijn tussen
kosten en baten. Ook hier wil het bestuur om dezelfde reden als bij het zwembad genoemd met betrokkenen ideeën gaan
inventariseren.
Het bestuur heeft in het beleidsplan (dat eind september met de raad van toezicht zal worden besproken) haar visie
neergelegd hoe we in de komende jaren te werk moeten gaan om de sportaccommodaties ook voor de langere termijn
veilig te stellen.
Ik kan me zo voorstellen dat als je hier om je heen kijkt en de opsomming van de investeringen hoort dat je bijna zou
geloven dat er aan geld geen gebrek is. Nou mooi mis! We kunnen dit doen omdat we van de gemeente, voor een paar jaar
nog wat zakgeld hebben meegekregen, maar vanaf 2017 moeten we echt op eigen benen staan.
Ja…..het wordt bijna vervelend dat ik dit weer zeg, maar omdat doel te bereiken hebben we meer vrijwilligers, sponsoren,
donateurs nodig anders wordt dat een haast onmogelijke opgave. Ik doe hierbij een hartstochtelijk beroep op iedereen die
daar een bijdrage aan kan leveren. Als elke vrijwilliger in haar/zijn netwerk rondvraagt moet dat toch lukken.
Het bestuur is eind november enthousiast aan de slag gegaan (dat enthousiasme is zeker niet minder geworden!) en elk
bestuurslid, allen ook vrijwilligers, heeft elk op eigen gebied enorm veel werkt verzet. Ik durf gerust te zeggen dat we onze
nek hebben uitgestoken en we zien nog steeds goede mogelijkheden. De komst van de nieuwe school is daarbij zeker een
extra kans. We zien onze opdracht ook als het leiden van een bedrijf/organisatie zonder winstoogmerk maar moeten wel
reserves kunnen kweken.
Dan wil ik nu afronden en op het risico dat ik mijn overige medebestuurders te kort doe wil ik toch iemand van het bestuur
extra bedanken voor de enorme inzet en hoeveelheid werk die hij voor zwembad en sporthal heeft verzet. Jaap, je was
gepensioneerd en dacht samen met Marget in jullie huis in Friesland lekker de zomer te kunnen doorbrengen maar je had
ondertussen een nieuwe fulltime baan en niet een van 9-5. Namens ons allen ontzettend bedankt voor je enorme inzet en
bereikte resultaat wil je hierbij de unieke OORKONDE voor de meest actieve vrijwilliger van het SCE Bestuur omhangen.
……………. Applaus!!!

