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Dit jaar kende de SPR weer een redelijk normaal sportjaar, met in het begin nog wat 
beperkingen, maar gelukkig is het sporten weer teruggekeerd naar normaal. 
 
Er viel ook iets te vieren: de HCU (Hengelclub Universiteit) heeft dit jaar een jubileum gevierd. 
Ze bestaan al 60 jaar. 
 
Sportaanbod 
Er is weer een ruimer sportaanbod gerealiseerd: 

● 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. Dit jaar is op verzoek van onze leden een opfriscursus 
zwemmen gerealiseerd, in samenwerking met BALANS. Als de cursus een succes blijkt, 
zal worden gekeken of de opfriscursus kan worden opgenomen in het sportaanbod. 

● Ook spinning en klimmen zijn nieuw in het aanbod. Voor het daadwerkelijk aanbieden 
van klimmen wordt nog naar mogelijkheden gekeken in de roosters om te realiseren. 

 
Ledenaantal 
Het ledenaantal van de SPR heeft ook onder invloed van de Covid-19 pandemie geleden. In 
februari 2020 hadden we net het aantal van 1500 leden bereikt. In 2021 zijn we onder de 1100 
leden gezakt, maar gelukkig zit er nu weer een stijgende lijn in. Het ledenaantal is gestegen 
naar 1458 (teldatum 25 oktober 2022). 
 
Contracten 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar een vervolgstap gezet in de richting van de papertrail. 
De afspraken met het Sportcentrum op basis van het DVO worden sinds vorig jaar vastgelegd 
in de zogenaamde Jaarafspraken DVO.  
Er wordt gewerkt aan een addendum op de jaarafspraken DVO voor de tennissectie. In het 
addendum worden de afspraken over bekostiging goed vastgelegd, zodat het voor iedereen 
duidelijk is hoe een en ander wordt bekostigd. 
Verder zijn er afspraken gemaakt met het FSSC van de RUG over de administratie en het 
verwerken van facturen op basis van de kostenplaatsen zoals deze zijn opgenomen in de 
begroting. 
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Bestuur 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van Harold Hofenk en Niels Idsinga als bestuursleden.  
 
Het bestuur bestaat nu nog uit 4 leden en we hopen dat er nog leden zijn die zich willen 
aanmelden voor deze mooie taak. 
In juli hebben we alle oud-bestuursleden die in de gelegenheid waren om te komen, uitgenodigd 
voor een etentje. Dit kon in verband met de Covid-pandemie de afgelopen twee jaar niet. 
 
Visie op de toekomst 
Wat betreft de visie op de toekomst is het de bedoeling om dit jaar nog een bijeenkomst te 
organiseren hoe we als vereniging willen worden gezien en opereren. We hebben een hybride 
functie: 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 HCU, 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!  
 
Bestuur november 2022: 
Irma Koornstra – voorzitter  
Anne Bouwmeester – secretaris  
Herman Blom – penningmeester 
Teye Marra - bestuurslid 
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