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Redactioneel
Wat een bijzondere tijd hebben we achter
de rug en nog steeds kampen we met de
nasleep van de Corona. Gelukkig komen er
steeds meer versoepelingen, kunnen er
steeds meer activiteiten starten en
faciliteiten open in ons dorp.
De zomerperiode gaat bijna van start en de
vakantie staat voor de deur. We wensen
iedereen een fijne zomer!
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Vernieuwd bestuur
In maart zijn in de Algemene Ledenvergadering 3 bestuursleden afgetreden: Jacquelien Bults
na één termijn; Arjen Bakema en Anketrien Schillhorn van Veen na maar liefst drie termijnen. Zij
hebben in al die tijd uitzonderlijk veel gerealiseerd waarvoor zij meer dan terecht in het zonnetje
zijn gezet. Nogmaals veel dank voor jullie tomeloze inzet en de hilarische momenten die we
samen hebben meegemaakt!Het bestuur is aangevuld met 3 enorm enthousiaste leden: Mijke
Darwinkel, Jolanda Bak en Alexander Nijborg. Er is dus weer volop energie!

De taakverdeling is als volgt:
Voorzitter: Jeroen van Onna
Vicevoorzitter: Jantinus van Rein
Penningmeester: Jolanda Bak
Secretaris: Mijke Darwinkel
Groencommissie: Augustinus de Jonge
Website & Facebook: Alexander Nijborg en Mijke Darwinkel
Redactie Nieuwslijn: Rebecca Baldal en Mijke Darwinkel
AED’s: Alexander Nijborg

We zijn allemaal bereikbaar via tynaarlodorpsbelangen@gmail.com. Weet ons vooral te vinden
met vragen of suggesties!
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De afgelopen maanden is het waterpeil in de ijsbaan tot buiten
haar oevers gestegen. Hierdoor zijn de paden rondom de
ijsbaan regelmatig onbegaanbaar. De ijsverenging heeft in
verband met de droogte van de afgelopen jaren eerst geen
actie ondernomen. Maar omdat het waterpeil bleef stijgen is
toch besloten het water te lozen. Dat gaat via een duiker (buis
onder de weg) onder de Zuidlaarderweg naar een water
parallel aan het spoor. De duiker blijkt nu verstopt. Eerst heeft

de ijsverenging zelf onderzoek gedaan. Dat heeft helaas niet het gewenste resultaat
opgeleverd. De gemeente is verantwoordelijk voor de duiker en is bezig dit te herstellen.  
Het hoge waterpeil is volgens de ijsverenging niet schadelijk voor de natuur en voor de
steigers.  Verder zal begin juli een harkboot de bodem van  de ijsbaan weer schoonmaken.  

Op tien april is op initiatief van Sylvie Westerhof een zwaluwtil
geplaatst voor de huiszwaluw op het bewonerspark nabij de
ijsbaan.
Met hulp van bestuursleden van Dorpsbelangen, ijsvereniging,
Sylvie Westerhof, Johan Horn en Jan Pieters was het
plaatsen in een paar uur afgerond.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt door IVN Vries, Rabobank
,Jenny Vrieling Fonds, Lammers Metaal Techniek, Beton
Techniek Noord en Dorpsbelangen Tynaarlo.
Hopelijk zullen de zwaluwen de til snel weten te vinden

Het aantal kinderen in Tynaarlo groeit gestaag en de “nieuwe”
school barst alweer bijna uit zijn voegen. Deze jongens en
meiden bieden Tynaarlo een toekomst en zorgen voor de
vitaliteit van ons dorp. Dat is heel mooi!
 
We hebben een aantal plekken waar de jongere jeugd zich
kan vermaken, maar hoe zit dat met de oudere jeugd. Waar
kunnen die heen?

 

Hoge waterstand bij de ijsbaan

De Zwaluwtil

De jeugd van Tynaarlo



Er hangt jeugd op het schoolplein of op het voetbalveld. Soms staat de muziek wat hard of
wordt er gekletst of geschreeuwd. Soms worden er spullen kapot gemaakt of glazen flesjes op
de grond gegooid. Dat kan wel vervelende gevolgen hebben. 
 
Graag zouden we eens willen bekijken, in samenwerking met de jongerenwerkers van de
gemeente, hoe we hier mee om kunnen gaan en misschien een oplossing voor kunnen
bedenken. 
 
Soms creëren jongeren (met of zonder hulp van de ouders) zelf een plek waar ze samen
kunnen komen, wat geweldig is. Wel zouden we het mooi vinden als we iets kunnen creëren
wat voor iedereen toegankelijk is.
 
Mocht je dit nu lezen en denken “dat lijkt me een goed plan” en wil je wel meedenken, meld je
dan aan bij Mijke Darwinkel of via ons mailadres tynaarlodorpsbelangen@gmail.com.
Wanneer er voldoende animo is om mee te denken, zullen we hiermee aan de slag gaan.

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het ziekenhuis
een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Als
omstanders binnen 6 minuten reanimeren en een AED
inzetten, heeft het slachtoffer de grootste overlevingskans. Als
elke seconde telt, is snelle hulp van levensbelang!
Nederland heeft daarom een uniek reanimatie
oproepsysteem: HartslagNu. 
Belt iemand 112 bij het vermoeden van een hartstilstand, dan
roept het systeem automatisch burgerhulpverleners op in de
buurt van het slachtoffer. 
Zij krijgen de opdracht om te reanimeren óf de dichtstbijzijnde
AED te halen die is aangemeld bij het systeem.

Zo krijgt het slachtoffer snel de juiste hulp, terwijl de ambulance onderweg is.
 
Ook in Tynaarlo hebben we een zestal AED's waarvan de drie in het dorp worden beheerd door
Dorpsblangen. Deze bevinden zich bij het sportveld, de school en café Centraal.
De inzet van een AED en het tijdig aanwezig zijn kan natuurlijk niet zonder een groot aantal
vrijwilligers. In Tynaarlo en omgeving staan bijna 50 vrijwilligers geregistreerd die in geval van
een reanimatie opgeroepen kunnen worden.
Deze vrijwilligers hebben via werk of privé een reanimatie training gevolgd en hun certificaat
geregistreerd op de website www.HartslagNu.nl.
In het verleden werden mensen van wie het certificaat na twee jaar is verlopen niet meer
opgeroepen, dit is echter gewijzigd en hebben reanimatiecertificaten van de Nederlandse
Reanimatie Raad (NRR) en de Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer.
Iedereen die ooit een cursus gevolgd heeft voldoet dat ook aan de eisen om te kunnen
reanimeren.
De NRR adviseert echte wel om regelmatig een opfristraining te volgen gezien en aantal leden
in het verleden een cursus via Dorpsblangen Tynaarlo gevold hebben, willen we ook in de
toekomst de mogelijkheid bieden om deze cursus te volgen.
We willen een ieder die belangstelling heeft voor een opfris- of reanimatie cursus dan ook
vragen zich per e-mail aan te melden via tynaarlodorpsbelangen@gmail.com.

 

HartslagNu



Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we de
mogelijkheden bekijken voor het periodiek inplannen een
training door Safety Company uit Tynaarlo die ook het
onderhoud van de door ons beheerde AED's uitvoerd.
Op deze manier hopen we het aantal vrijwilligers op peil te
houden en er zo voor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn in het geval dat een inzet nodig is.
Mocht u via uw werkgever of langs andere weg een training
volgen, dan verzoeken we u niet aan te melden, zodat wij
binnen ons budget zoveel mogelijk mensen kunnen trainen.

Het zal niemand ontgaan zijn dat Grand Café Centraal er een
prachtig tweede terras bij heeft gekregen. Hierdoor is er een
écht dorpspleintje ontstaan. Inmiddels door velen
gewaardeerd als een aanwinst voor het dorp. Uit eigen
ervaring kunnen we hier ook melden dat de keuken heerlijke
maaltijden serveert!
Een volgende stap is nog een oplaadpunt voor elektrische
fietsen op het gemeenteperceeltje naast het terras. Bovendien
kan het pleintje dan mooi vrij van geparkeerde fietsen blijven.

Net als het terras zelf zal dit hopelijk binnenkort in samenwerking met de gemeente, Grand Café
Centraal en Dorpsbelangen gerealiseerd gaan worden.
 

Oplaadpunt elektrische fietsen

 



Zoals vele vrijwilligers het gemerkt hebben is er weinig
activiteit geweest in het natuurbad. De groencommissie heeft
vrijwilligers niet in gevaar willen brengen in verband met
COVID19. Toch hebben wij wel wat gedaan: er zijn een paar
dode berken omgezaagd en een populier. Tevens zijn er
nieuwe palen geplaatst voor de zwemlijnen. Deze worden
weliswaar weinig gebruikt, maar zijn verplicht om te hebben.
Vlak bij de ingang hebben we vier beukenbomen in jute
gewikkeld. Bij de aanleg van de rotonde zijn deze beuken
door bomenkap in de zon komen te staan en daar kunnen ze
niet tegen. Eén beuk is vorig jaar hierdoor helaas dood
gegaan. De takken enz. zijn afgevoerd naar de gemeente met
hulp van Roelof van Wijk. In de winter heeft een harkboot
waterplanten verwijderd. Ook dat afval is verwijderd.
We hebben offertes opgevraagd om de oude lindebomen die
langs het grote pad staan te ontdoen van dood hout. Om dit

goed te doen moet er met touwen in de bomen geklommen worden. Dat is voor ons te
gevaarlijk.Wij vertrouwen er op dat we in de herfst weer met volle kracht onze arbeid kunnen
doen met misschien na afloop de vertrouwde erwtensoep van Het de Vries.
Dus als je mee wil helpen meld je dan even bij Tim Aartsen,

Nog even een opmerking als we gebruik maken van het water of strand en we nuttigen iets
neem dan het afval mee naar huis. Soms krijgen we de vraag of er vuilnisbakken geplaatst
kunnen worden. Dit doen we bewust niet omdat we daarmee de mensen die nu wél netjes hun
rommel mee naar huis nemen uitnodigen om het achter te laten. Bovendien verwachten we dat
afvalbakken veel wespen zullen aantrekken.
Wij van Dorpsbelangen en andere mensen ruimen het wel op maar dat is niet de bedoeling.
Dus neem mee je rotzooi! 
 

Groencommissie Natuurbad

Welkomstas
Als er nieuwe bewoners in ons dorp komen, ontvangen ze een welkomstas met artikelen uit het
dorp en informatie over verenigingen en lokale ondernemers.
Als jullie nieuwe buren krijgen, willen jullie dat melden bij Augustinus de Jonge, die vaak in het
Brughoes te vinden is. Dat bespaart heel veel zoekwerk op FUNDA.
De mensen die een tas krijgen zijn er erg blij mee. 

Het waterbeheer van het Natuurbad
Niet alleen het groen rondom de zwemplas maar ook het zwemwaterbeheer is de
verantwoordlijkheid van het bestuur van Dorpsbelangen. Maandelijks wordt er een
waterkwaliteitonderzoek verricht door het laboratorium van Waterschap Hunze en Aa’s. 
Hieronder wat gegevens uit het voorlaatste  verslag.

 



VELDGEGEVENS
Bemonsterd door – lab op 16 juni 2021
Watertemperatuur Q °C 22.5
Luchttemperatuur °C 22.0
Zuurstof (luminescentie) Q mg/l 11.5
Zuurstofverzadiging (luminescentie) Q % 133
EGV(25) gemeten bij actuele T(water) Q mS/m 35.6
Zuurgraad Q - 9.1
Kleur - zw. geel
Geur - zw grond
Helderheid - helder
Doorzicht Q cm >80*
Faeces op het strand/water - afwezig
Sporen (vogels) op het strand/water - aanwezig
Vuil op het strand - afwezig
Schuim op het water - afwezig
Olie op het water/strand – afwezig

BACTERIOLOGISCHE GEGEVENS
E.Coli Q kve/100 ml - 110
Intestinale Enterococcen Q kve/100 ml - 15

GEGEVENS ALGENONDERZOEK
Veldmeting cyano-chlorofyl ug/l 0.6
De chemische bepalingen  over stikstof, opgelost amonium, Nitriet en Nitraat etc. bespaar ik u. 

BEOORDELING
Zwemwaterkwaliteit bacteriologisch – GOED
 
Het is van belang om het zwemwater in de zomermaanden van goede kwaliteit te houden.
Vandaar dat we oproepen GEEN  honden in het water te laten lopen en zwemmen en zeker niet
in het Natuurbad laten poepen zonder dat het wordt opgeruimd/meegenomen om bij het
restafval te doen (afvalbak bij het voetvalveld).
Ach maar hondenpoep verteerd toch  gewoon in de natuur? Nee hoor, hondenpoep bevat
namelijk heel veel bacteriën, veelal dezelfde die wij mensen ook hebben ( E.Coli). ALs we de
waarde van E.Coli in het water vergelijken van mei en juni, is dat behoorlijk gestegen (mei <15).
En veel van die bacteriën zijn schadelijk voor andere dieren. Het zal wellicht ietwat overdreven
zijn, maar de hoeveelheid hondenpoep van meerdere  flinke honden, verzameld over een paar
dagen, produceert zoveel bacteriën dat het het oppervlaktewater tot ruim 25 kilometer rondom
de dumpplek kan verontreinigen.
De bacteriegroei kan ook het zuurstofgehalte in het water aantasten, zodat vissen en
waterdieren doodgaan. We kunnen dat terugzien op de uitslagen van het veldonderzoek (
E.coli/ zuurstofgehalte).
 
Natuurlijk hebben de honden het óók warm in de zomer maar  er zijn speciale
hondenzwemmeertjes. Vogeltjesplas bij Gieten of Baggelhuizerplas bij Assen, daar kunnen ze
lekker verkoelen en spelen in het water.
 

 



Bij een verhoogde bodem komt ook het water omhoog,
waardoor de beek breder en de oevers natter worden. Het
Anloërdiepje is afgelopen winter al aangepakt.

Komende winter is ons ‘eigen’ Zeegserloopje aan de beurt.
Niet het deel dat je vindt tussen de Eisenbroeken en het einde
van de Loopstukkenweg, want dat is enkele jaren geleden al
helemaal opnieuw ingericht, maar wel het deel ongeveer
vanaf het vernieuwde bruggetje in de Hunnebedstraat richting

Zeegse tot aan de aansluiting op het Schipborgse Diep. De prachtige natuur in en rond ons
dorp wordt er nóg weer een stukje mooier op.

Het waterschap Hunze en Aa’s werkt aan de verhoging van
de beekbodem van de Drentsche Aa riviertjes. De reden is dat
door de jaren heen de beken steeds dieper zijn uitgesleten
waardoor ze zijn gaan werken als een sloot: het water wordt
aan het omliggende land onttrokken waardoor dit verdroogt.
Dit schaadt de biodiversiteit. 

 

Beekbodemverhoging Drentsche Aa



Bij een verhoogde bodem komt ook het water omhoog,
waardoor de beek breder en de oevers natter worden. Het
Anloërdiepje is afgelopen winter al aangepakt.

Komende winter is ons ‘eigen’ Zeegserloopje aan de beurt.
Niet het deel dat je vindt tussen de Eisenbroeken en het einde
van de Loopstukkenweg, want dat is enkele jaren geleden al
helemaal opnieuw ingericht, maar wel het deel ongeveer
vanaf het vernieuwde bruggetje in de Hunnebedstraat richting
Zeegse tot aan de aansluiting op het Schipborgse Diep. De
prachtige natuur in en rond ons dorp wordt er nóg weer een
stukje mooier op.
 

Om het wegennet in ons dorp veilig te houden is het goed om
bij een scheefliggende stoeptegel waarover je kunt struikelen
of over losliggend wegdek waar je voorwiel van je fiets in kan
blijven hangen contact op te nemen met de gemeente. 
Dit kan via de website van gemeente
Tynaarlo: www.tynaarlo.nl 

Je ziet al heel snel een verwijzing naar het algemeen
contactformulier. Daarna kan je kiezen uit meerdere
onderwerpen bv overlast, gevonden of verloren
voorwerpen  en onderhoud wegen.
Als je doorklikt kan je je klacht invullen, het wijst zich vanzelf.
Dit kan anoniem of je vult je eigen gegevens in dan krijg je
een bevestigingsmail en soms een telefoontje om een en
ander toe te kunnen lichten.

Wil u liever niet via de computer de klacht indienen, dan kunt u telefonisch contact opnemen
via 0592 - 266 662.
Iedere werkdag bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur.

 

Meldingen aan de gemeente

 

 



Waarom mag de hond niet lekker poepen in de weilanden
waar koeien zijn of komen…
Neospora caninum is een eencellige parasiet die nauwelijks
ziekteverschijnselen veroorzaakt, maar wel abortussen,
steenvruchten en onregelmatige terugkomers op zijn naam
heeft staan. Deze parasiet overleeft bij een rund én hond. Een
koe kan op elke leeftijd besmet worden door een zgn
'eindgastheer'. Een hond is zo'n eindgastheer. Een hond kan

de besmetting met Neospora oplopen door in de vrije natuur vruchtwater, vruchtvliezen,
nageboortes etc op te eten van besmette dieren. U weet het eigenlijk zelf ook wel: een hond die
iets ruikt wat op vlees o.i.d. lijkt blijft er echt niet vanaf. En vooral op het platteland en als ze los
lopen: heeft u enig idee wat uw hond onderweg allemaal tegenkomt in het gras? U kunt uw
loslopende hond zomaar even aan uw zicht kwijt raken: in een greppel, een sloot of achter een
houtwal of struik. Als een hond desbetreffende dierlijke materialen heeft opgegeten zal uw
huisdier vervolgens na een tijdje ladingen eitjes via de ontlasting gaan uitscheiden. Op het
moment dat uw hond zijn behoefte in een weiland doet, is daarmee de kous niet af. Want het
verdwijnt niet 'zomaar'. Was dat maar waar. Neospora eitjes op het land kunnen erg goed
overleven en zodoende kan een koe dit maanden later via het gras of oppervlaktewater alsnog
binnenkrijgen. 

Boeren met maatregelen bij eigen honden
Graag willen wij een mogelijke reactie alvast tackelen. 'Ja hoor eens, onze honden moeten dit
en dat. En al die boerderijhonden dan? Die struinen toch ook los over de erven?' Ja, dat klopt.
De meeste melkveehouders hebben honden. Maar vergis u niet: er worden veel maatregelen
getroffen om te voorkomen dat deze honden bij de kuilen (voeropslag) als in de stallen kunnen
komen. Ze bewaken het erf en huis als een trouwe waker, maar ze kunnen door de maatregelen
niet overal komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van elektronische halsbanden. Dus
ook melkveehouders werken op het eigen bedrijf mee aan het Neospora probleem.
Vandaar onze oproep: wilt u hieraan mee werken en uw hond op het platteland aangelijnd
houden en NIET los in het weiland te laten? Wilt u met ons samen werken om deze opkomende
'wolf' voor eens en altijd uit te bannen? En zodat we samen weer kunnen gaan genieten van
kalfjes die levend én gezond geboren gaan worden?
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Bron: GD Diergezondheid 

Wat doet hondenpoep in een weiland?

Printversie Nieuwslijn
Wegens kostenbesparing wordt de Nieuwslijn in zwart-wit gedrukt. Wilt u toch de foto's in kleur
bekijken, geef dan uw mailadres door aan tynaarlodorpsbelangen@gmail.com. 
Dan ontvangt u de Nieuwslijn per mail en kunt u genieten van de mooie foto's in kleur.

Ter info volgen hieronder volgen de nagekomen stukken van De Spil vanuit de jaarvergadering
maart jl.

De Spil
Nadat we in tweeduizend negentien voor het eerst een volledig jaar van het gebruik van De Spil
hebben kunnen genieten, is het heel jammer dat we in het jaar 2020 alweer amper gebruik
hebben kunnen maken van deze faciliteiten.



De voetbalcompetitie was nog maar net begonnen toen de eerste lockdown van kracht werd.
Trainingen werden op een gegeven moment hervat voor de kinderen. Dit bracht wel extra
werkzaamheden met zich mee, waar vooral ons bestuurslid Tim Aardse zich mee bezig heeft
gehouden. Er werd een ingang gecreëerd waar ieder kind zijn handen moest ontsmetten. Er
werd goed gecontroleerd door ouders die zich als vrijwilliger opwierpen. Omdat het gebouw
zowel een dorpshuisfunctie als een sportkantinefunctie heeft, is het soms wel lastig om te
bepalen welke regels gelden. Zo mochten dorpshuizen per 1 juni 2020 weer open en
sportkantines per 1 juli. Omdat de competitie niet werd hervat en er alleen getraind werd,
hebben wij als bestuur toen besloten om per 1 september pas weer open te gaan. Onze
beheerder Jan Hoogenberg heeft veel werk verzet om te zorgen dat de kantine (1,5 meter)
coronaproof werd gemaakt. Onze 2e beheerder Andries van der Hoek heeft aangegeven te
stoppen met zijn functie als beheerder. Ondanks dat zijn taken zijn verdeeld, gaan we toch op
zoek naar een 2e beheerder. Doordat gedurende het jaar het voor langere periodes niet
mogelijk was om fysiek te vergaderen, is de herinrichting/aankleding van De Spil een beetje stil
komen te liggen. Als bestuur hebben wij er ook voor gekozen om geen grote uitgaves te doen,
zolang het niet duidelijk was hoe lang de Coronamaatregelen van toepassing zouden zijn.
Speeltoestellen (terug)plaatsen op het sportterrein was ook iets dat we graag het afgelopen jaar
hadden willen realiseren. Helaas heeft de gemeente een uitsterfbeleid ten aanzien van
speeltoestellen. Goedgekeurde toestellen mogen blijven staan, afgekeurde toestellen worden
weggehaald en niet meer vervangen. Verzekeringstechnisch is het onhaalbaar dat we zelf
toestellen in eigen beheer aanschaffen. We beraden ons op de mogelijkheden waarbij het risico
op aansprakelijkheid beperkt is, zoals een zandbak of andere speelgelegenheden die niet onder
het speeltoestellenbeleid vallen. Wel hebben we extra vrijwilligers kunnen vinden die mee willen
helpen om de bardiensten te draaien. Helaas hebben we er het afgelopen jaar niet veel gebruik
van kunnen maken. Het onderhoud van de buitenkant is voor een deel wel uitgevoerd. Er zijn
nog een aantal plannen die uitgevoerd moeten worden, zoals het aanbrengen van beplanting en
een plek creëren voor de afval containers. Bestuurslid Erik Pronk houdt zich hier mee bezig en
heeft nog veel contacten met de bouwcommissie (een ploeg vrijwilligers die veel hielpen bij de
bouw van De Spil). De bekostiging van het nog te plaatsen fietsenrek is een heikel onderwerp
gebleken. Ondanks eerdere toezeggingen van de Provincie en de gemeente Tynaarlo, zijn de
laatste berichten van die kant niet positief. We zijn, samen met Dorpsbelangen, nog in gesprek
met de Provincie, aangezien wij in allerlei schriftelijke communicatie toezeggingen hebben
gekregen. Hopelijk lukt het ons dit jaar om dit onderwerp af te ronden. Ondanks dat er weinig
activiteiten konden plaatsvinden in De Spil heeft het bestuur wel heel regelmatig vergaderd.
Enkele keren mocht dit in De Spil plaatsvinden, maar ook is er online vergaderd. Door de
steeds wisselende Coronamaatregelen, moesten we ons elke keer aanpassen. Wat kan wel en
wat kan niet, hoe zitten de regels nou precies, en wat vinden we zelf verantwoord. Het
openstellen van een algemene ruimte waar mogelijk veel mensen bij elkaar komen, is een hele
verantwoordelijkheid. Dit gaf dan ook aanleiding tot discussie, ook binnen het bestuur. Net als
bij u thuis, op het werk of met vrienden onderling, verschilden wij als bestuursleden soms ook
van mening. Ook het vooraf inschatten van hoe goed maatregelen werken en of ze wel of juist
niet worden gevolgd, is best lastig. Veel is goed gegaan tijdens de beperkte tijd dat De Spil
open was, maar er zijn ook dingen die vatbaar voor verbetering zijn. Er was een tijdelijke tent
aan de zijkant van De Spil geplaatst voor extra ruimte om de 1,5 meter regel beter te kunnen
uitvoeren.
Helaas is deze tent door harde wind kapot gegaan. Financieel gezien was het natuurlijk niet een
best jaar. We hebben de subsidies ontvangen waar wij aanspraak op konden maken. De
gemeente heeft afgezien van het innen van één kwartaal huur van de velden. Deze huurtermijn
is ook niet doorberekend aan de sportvereniging. Onze kosten, zoals energie lopen gewoon
door en inkomsten waren enigszins beperkt. Voorraad is over datum geraakt en moest worden
weggedaan. Alleen de periode direct na de zomervakantie tot aan de tweede lockdown is goed
verlopen. De inkomsten waren toen zeer goed. Ons bestuurslid Arie Dallinga heeft een
financieel verslag met een toelichting gemaakt dat ook in deze Nieuwslijn zal worden
gepubliceerd. Laten we hopen dat het komende jaar een positief einde heeft en dat ik u volgend
jaar verslag kan doen van een actief jaar, vol gezelligheid. 
Namens het bestuur van De Spil Ellen Westerbeek
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Toelichting financiën 2020 Stichting Sport en Welzijn Dorp Tynaarlo. 2020, het leek een prachtig
sportief jaar te worden met sportevenementen, zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen.
Na half maart werd door COVID-19 het ene na de andere sportevenement afgeblazen of
uitgesteld. Ook de amateursport kreeg hier mee te maken. Slechts voor een beperkt aantal
maanden waren er mogelijkheden om te kunnen sporten. Uiteraard gold dit ook voor het
amateurvoetbal. Alleen de jeugd tot en met 17 kon langer doortrainen, uiteraard volgens de
richtlijnen van de KNVB/RIVM. Voor die maanden, dat er wedstrijden gespeeld kon worden, was
de accommodatie de Spil geopend, voor de overige (ca. 8 maanden) kon er wel (beperkt)
getraind worden, maar bleven de kleedkamers en de kantine gesloten. En met name dat laatste
had voor de Spil behoorlijke financiële consequenties. Natuurlijk gold dat ook voor alle andere
amateur sportverenigingen, maar bleven de meeste leden en sponsoren hun club trouw. Echter
kent de stichting geen leden en sponsoren. De inkomsten van de stichting zijn voornamelijk
afhankelijk van de kantine-inkomsten. Door het verplicht sluiten van met name de kantine voor
ca. 8 maanden bedroeg de omzet ongeveer 1/3 van het begrote bedrag. Ook de
huuropbrengsten vielen lager uit en door een lagere omzet bleef ook de bonus ruim onder het
begrote bedrag. Een drietal subsidies zijn aangevraagd en (onder voorbehoud) positief
beoordeeld. De Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) ad. € 4.000,-, de Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties voor de periode 1 maart-1 juni 2020 ad. € 1.311,- en de
Vergoeding TVL voor het 4e kwartaal ad. € 1.385,-. Uiteraard komen deze tegemoetkomingen
ons goed van pas, doch zullen ze het verlies aan inkomsten niet volledig compenseren en de
volledige vaste lasten niet dekken. De plannen voor aanpassingen aan de inrichting in de Spil
en buitenom de Spil zijn voorlopig opgeschort. De meeste vaste lasten liepen door, waardoor
het uiteindelijke resultaat op een kleine € 5.000,- negatief kwam. Mogelijk kan dit bedrag lager
uitvallen indien de afrekening energie en de terug levering energie positief uitpakt. Verder zijn er
extra kosten gemaakt, die verband houden met de richtlijnen van het RIVM. Is er perspectief
voor 2021: wellicht kan er in het 2e kwartaal in een aangepaste vorm weer gesport worden,
maar of dan ook de kantine open mag, is maar de vraag. De KNVB heeft voor de amateurs een
routekaart opgesteld. Voor de A-categorie senioren, waaronder het 1e elftal van SVT onder valt,
is de deadlijn start competitie op 10/11 april. Voor de B-categorie, waaronder de overige
seniorenteams, junioren en pupillen vallen, wordt een KNVB regio-cup ingesteld, waaraan mee
kan worden gedaan. Afhankelijk van een startdatum zal hiervoor in poules van 8,6 of 4 teams
een volledige of halve schema worden opgemaakt. In de begroting voor 2021 is nu rekening
gehouden met een half jaar inkomsten (2e halfjaar), maar wel met de vaste lasten voor een
geheel jaar. Met de verwachting, dat door sneller te testen en te vaccineren, de situatie weer
enigszins ‘normaal’ wordt, hopen we in elk geval, dat alle sporters weer zo veel mogelijk met
hun sport actief kunnen zijn.
Arie Dallinga Penningmeester

www.tynaarlo-dorp.nl
De website www.tynaarlo-dorp.nl bevat allerlei leuke en praktische informatie over ons mooie
dorp. De agenda staat open voor alle activiteiten van de vele verenigingen in Tynaarlo. Ook
handig om te voorkomen dat je iets tegelijkertijd met een andere vereniging organiseert!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede

ontvangst voegt u tynaarlodorpsbelangen@gmail.com toe aan uw adresboek.
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