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BELANGRIJK /  Informatie De Lange Slag  

      

Beste gebruikers van De Lange Slag (‘t SPOC), 

 

Graag geven we u een update over diverse ontwikkelingen in en rondom De Lange Slag. Wij 

verzoeken jullie om de informatie te delen met de achterban.  

 

Energie  

Het zal niemand zijn ontgaan dat energiekosten sterk stijgen. Ook ut Huus (De Lange Slag, 

Holstohus en het Infocentrum) heeft last van zeer fors gestegen prijzen vanaf 1 oktober 2022. De 

Stentor heeft hierover geschreven dat er mogelijk meer dan EUR 300.000 extra energiekosten zijn 

te verwachten voor de organisatie in 2023. Als er geen actie wordt ondernomen is dat inderdaad 

een groot risico, wat de organisatie sinds het prille herstel moeilijk kan dragen.   

 

Met name de Lange Slag/’t SPOC is een stevige energieverbruiker. Hoewel we al diverse 

maatregelen hebben getroffen in de verlichting, zal er meer nodig zijn om het verbruik te 

verminderen. Daarvoor hebben we hulp nodig om niet (tijdelijk) de faciliteiten te moeten sluiten. 

 

De volgende acties voeren we door: 

• We passen de instellingen van de installaties aan. Dat betekent dat we in bepaalde warme 

perioden minder koelen en in koelere perioden minder verwarmen.  Momenteel zijn we 

aan het onderzoeken/ experimenteren wat wel en niet houdbaar is. We hopen op begrip 

als er minder comfort wordt ervaren.  

 

• Elders in het land zetten veel sporthallen de warme douches uit. Daar kiezen wij nu nog 

niet voor. Wel zetten we de temperatuur iets lager en roepen iedereen op om kort of bij 

voorkeur thuis te douchen.  

 

• We investeren extra in zonnepanelen, een zonneboiler en zuiniger verlichting. Dit is een 

pittig traject. We hopen daar vanaf het voorjaar vruchten van te kunnen plukken.  

 

• We zullen vaker de grote zijdeur op slot doen. Deze zorgt voor veel kou in de gang en in 

de sporthallen. Gebruik van de nieuwe ingang via het sportcafé zorgt dat de kou meer 

buiten blijft.   

 

• We doen een dringende oproep aan gebruikers om verlichting van de hallen uit te doen 

als er geen gebruik meer wordt gemaakt.     

Met deze stappen hopen we het totale verbruik sterk te verminderen.  

 

Sportcafé  

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt met ons team en vrijwilligers aan het Sportcafé. Leuk 

dat we zoveel complimenten krijgen. Deze ruimte biedt natuurlijk veel mogelijkheden voor 

ontmoeting en gezelligheid. Daarnaast zijn er automaten geplaatst. De openingsstelling hebben 

we al iets kunnen verruimen.  

 



 
Zoals in het voorjaar aangegeven kunnen we alleen een openingsstelling verzorgen met inzet van 

ons team én vrijwilligers. Enkele vrijwilligers hebben we kunnen noteren. Om de belasting zo laag 

mogelijk te maken zoeken we meer barmedewerkers. We streven naar een pool zodat de inzet 

maar 1 dagdeel per maand hoeft te zijn.  Er is een vrijwilligersvergoeding van 5 euro per uur 

beschikbaar. Deze mag ook ten goede komen van de vereniging. De komende periode 

inventariseren we wie we op kunnen nemen in de pool. Wilt u ook namen aan ons doorgeven?  

 

Wij hopen in gezamenlijkheid eerst maandagavond, woensdagavond, donderdagavond, 

vrijdagavond en zaterdagmiddag en avond (bij competitie) in te vullen. Met voldoende 

aanmeldingen kunnen we ook meer dagdelen invullen. Instructiemomenten worden 

georganiseerd en een handleiding zal achter de bar komen te liggen.    

 

Uiteraard is het Sportcafé ook een mooie plek om gewoon af te spreken of om samen sport te 

kijken. Ook tijdens het WK is er een mooi moment om te komen buurten. Mogen wij jullie 

ontmoeten?   

Meer informatie: beschikbaar bij het beheerteam. Aanmelden: c.leurink@uthuus.nl  

 

Onderzoek Babette van Oostrum  

Babette van Oostrum gaat ons het komende jaar helpen om het Sportcafé en de multifunctionele 

ruimten goed te benutten en interessant te maken. Ze zal gebruikers vragen naar wensen en 

ideeën. Er komen activiteiten en ze zal ook geregeld een bardienst draaien. Wij zijn blij met haar 

komst.  

Haar e-mailadres is: b.vanoostrum@uthuus.nl  

 

SAVE THE DATE: opening Sportcafé  

Op zaterdag 5 november willen we graag het Sportcafé feestelijk openen. Op deze dag zijn er 

veel competitiewedstrijden van volleybal en handbal. Wil je meedenken/ meewerken bij deze 

festiviteiten, mail dan naar Babette: b.vanoostrum@uthuus.nl 

 

Afsluiting  

We realiseren ons dat we een beroep op de gebruikers moeten doen. We hebben grote stappen 

gezet om de organisatie weer gezond te krijgen. Mede door de energieproblematiek en de wens 

om de horeca meer te openen zijn er meer inspanningen nodig. Kunnen we op jullie rekenen? 

Dank alvast! 

 

 

Namens het hele team van ut Huus, 

 

Anne Riemersma (a.riemersma@uthuus.nl)  

Directeur  
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