Jaarbericht 2021 Stichting de Noordpunt
Het jaar 2021 was, onder andere door Corona, een moeilijk jaar voor de Stichting. De
baromzet bleef ver achter bij de planning, ook de verhuur aan (een toenemend aantal)
derden kon helaas niet worden gerealiseerd. De Lunchmaatjes hebben een half jaar intensief
gebruik gemaakt van onze keuken: jammer genoeg gaan ze begin 2022 naar een groter
onderkomen. Gelukkig hebben we aan Partou een zeer stabiele huurder.
Door gebruik te maken van de steunmaatregelen van de overheid heeft het bestuur de
negatieve financiële gevolgen voor de Stichting gelukkig beperkt kunnen houden.
Wel hebben we dit jaar gebruikt om een aantal zaken te verbeteren en te moderniseren.
• De schoonmaak wordt nu gedaan door Global Bedrijfsdiensten tegen aanmerkelijk
lager tarief.
• Technisch onderhoud is nu ondergebracht bij Warmtebouw, ook hier levert dat een
aanzienlijke besparing op met betere service.
• De lift wordt met enkele broodnodige reparaties weer bruikbaar gemaakt voor de
komende jaren.
• Er zijn betere afspraken gemaakt met Interpolis, m.n betreffende de
brandverzekering.
• Door ADL Beveiliging zullen begin 2022 nieuwe elektronische sloten worden
gemonteerd in het gehele paviljoen: middels tags krijgen de diverse gebruikers
toegang tot geselecteerde ruimtes.
• De brandbeveiliging en alle bijbehorende apparatuur is gerenoveerd.
• Na lang soebatten met de gemeente hebben we eindelijk toestemming om een
ondergrondse afvalcontainer te plaatsen (begin 2022) wat ook tot kostenbesparing
leidt.
• We hebben de zgn. Cashless module van Twelve geïmplementeerd: dit maakt het
mogelijk met consumptie tegoeden af te rekenen in het paviljoen.
• We hebben een nieuw audiovisueel systeem aangeschaft: een moderne
geluidsinstallatie inclusief grote beeldschermen, plus modernere
presentatiemogelijkheden in paviljoen A.
• Een aantal onderhoudsklussen is nu door vrijwilligers gedaan: o.a. inspectie van het
dak, het schoonmaken/opnieuw betegelen van het terras.
• Het gestructureerd werken met de taptellers loopt goed: het bestuur heeft besloten
tot de aanschaf van het geïntegreerde Dashbar systeem van Twelve.
Het bestuur van de Stichting spreekt graag zijn dank uit naar de vele vrijwilligers voor de bar
en nu ook voor onderhoud en techniek. We zien de samenwerking van de vrijwilligers met
de sportpark coördinator groeien.
Zorgelijk is dat zowel Jeu de Boules als Darts qua ledenaantal erg marginaal geworden zijn….
Wij kijken vooruit naar een hopelijk weer normaal jaar waarin we allemaal veel kunnen
sporten en gebruik maken van het paviljoen!

