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Wat dit jaarverslag tekent, is de Covid-19 pandemie. Het sporten heeft een tijd stilgelegen en
in de loop van 2020 kwamen er weer mogelijkheden om te sporten. De buitensporten, zoals
tennis konden gelukkig weer snel worden opgestart.
In het najaar van 2020 kreeg het bestuur het verzoek van KRAS voor een subsidiebijdrage
om de ijsbaan in Kardinge af te huren voor de leden, zodat er in plaats van de geplande reis
naar de Weisensee toch nog kon worden geschaatst. Ook hier werden we weer ingehaald
door de pandemie en ging helaas Kardinge volledig dicht. De schaatsers hebben natuurlijk
wel een goed seizoen gehad met een mooie natuurijsvloer en een echte Elfstedenkoorts.
Naast alle wijzigingen in de sportmogelijkheden naar aanleiding van Covid-19 had het
bestuur ook op de agenda de discussie over de abonnementsvormen. Kunnen we andere
abonnementen aanbieden aan onze leden en nieuwe leden? Na uitgebreide discussies blijkt
dat het toch lastig is om met andere vormen te gaan werken, zoals een strippenkaart en blijft
het huidige abonnementaanbod van kracht.
Verder is er binnen de RUG een onderzoek gedaan naar bewegen voor medewerkers in het
kader van het project U-Move. De trainee die dit onderzoek heeft gedaan, heeft een aantal
aanbevelingen gedaan om medewerkers meer in beweging te krijgen. Dit raakt zowel aan
BALANS, het initiatief van de Arbo- en Milieudienst van de RUG, als aan de SPR. Immers
medewerkers van de RUG kunnen sporten bij het Sportcentrum via een lidmaatschap van de
SPR. De uitkomst van het onderzoek en vervolg zal het komende jaar verder worden
besproken binnen het bestuur, nadat het onderzoek is behandeld door het CvB RUG.
Er is weer een ruim sportaanbod gerealiseerd het afgelopen jaar. Er zijn in overleg met de
ACLO ook uren beschikbaar voor Padel, een kruising tussen squash en tennis. Ook vanuit
de BALANS cursussen en HanzeFit kunnen nieuwe sporten hun plek krijgen in het aanbod
van de SPR. Voorbeelden hiervan zijn Kickboksen en Pilatus.
Het ledenaantal van de SPR heeft ook onder invloed van de Covid-19 pandemie geleden.
We zijn sinds jaren weer onder de 1100 leden gezakt, maar gelukkig zit er nu weer een
stijgende lijn in.
Het bestuur heeft de afgelopen maanden regelmatig overlegd met de directie van het
Sportcentrum over de dienstverlening (inclusief kosten) op basis van de bestaande
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Dit onder andere naar aanleiding van de bevindingen
en vragen van de kascommissie met betrekking tot het verslagjaar 2020. Het betrof hier met
name de onduidelijkheden over een aantal kostenplaatsen en de bedragen die daaraan
waren gekoppeld. En vragen betreffende de basis voor de kosten en doorbelasting. Dit heeft
geresulteerd in Jaarafspraken ten behoeve van het sportjaar 2021/2022. Hierin is de inzet
van sportdocenten, gebruik locaties en dienstverlening van het Sportcentrum aan de SPR
vastgelegd. De afspraken zullen jaarlijks worden geëvalueerd en worden vastgelegd.
Daarnaast zijn de bestaande afspraken met de ACLO preciezer omschreven en vastgelegd
en is een addendum toegevoegd aan het contract ACLO/SPR voor wat betreft de afspraken
tussen de beide schaatsverenigingen: Tjas en KRAS.
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Naast financiële afspraken is ook de afspraak gemaakt tussen het Sportcentrum en de SPR
dat de leden 42 weken per jaar gebruik kunnen maken van de faciliteiten van het
Sportcentrum. Dit betekent dat onze leden 2 weken per jaar meer kunnen sporten.
Verder is dit jaar het logo van de SPR aangepast in de RUG en Hanzekleuren rood en oranje
en is er sinds september een nieuwe website.
In oktober 2020 is Harold Hofenk herkozen als lid van het bestuur; hetzelfde geldt voor
Herman Blom in maart 2021. Daarnaast zijn Anne Bouwmeester en Teye Marra in maart
2021 verkozen. Beiden draaiden mee met het bestuur als aspirant bestuurslid vanaf oktober
2020.
Wat betreft de visie op de toekomst zal er komend jaar nog een bijeenkomst worden
georganiseerd hoe we als vereniging willen worden gezien en opereren. We hebben een
hybride functie hebben: sporten in verenigingsverband en de vrije uren. We zijn geen echte
vereniging met vrijwilligers in de sportkantine, dit geldt overigens wel voor de secties, zoals
de hengelclub, de senioren, de tennisclub en KRAS.
Willen we meer gaan werken met commissies? Hoe kunnen onze leden meer worden
betrokken bij het wel en wee van de vereniging? Waar zetten we als vereniging op in? Veel
vragen waar we met elkaar een antwoord op moeten formuleren. Naast het sporten dus
genoeg uitdagingen voor de leden van de SPR! Ook als het gaat om de invulling van de
bestuursfuncties, wat blijkt een lastige opgave te zijn.
Bestuur november 2021:
Irma Koornstra – voorzitter
Harold Hofenk – secretaris
Herman Blom – penningmeester
Niels Idsinga – bestuurslid
Anne Bouwmeester – bestuurslid
Teye Marra - bestuurslid
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