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Onder	  leiding	  van	  voorzitter	  Robert	  Neeleman	  is	  het	  bestuur	  ook	  het	  afgelopen	  jaar	  weer	  druk	  bezig	  
geweest	  met	  voornamelijk	  operationele	  zaken.	  	  

De	  technische	  commissie,	  Rik	  Middleton	  en	  Geert	  Jan	  Walma	  van	  der	  Molen,	  heeft	  gezorgd	  voor	  
uitgebreid	  onderhoud	  en	  vernieuwingen	  aan	  het	  gebouw.	  De	  zaal	  is	  erg	  opgeknapt,	  met	  name	  is	  de	  
nis	  heringericht	  en	  is	  de	  akoestiek	  	  sterk	  verbeterd,	  o.a.	  door	  panelen	  op	  te	  hangen	  (de	  foto’s	  zijn	  
gemaakt	  door	  Marijn	  Alders).	  De	  verwarming	  gaf	  weer	  veel	  aansturingproblemen,	  die	  nu	  hopelijk	  zijn	  
opgelost.	  De	  verwarming	  kan	  nu	  ruim	  voor	  aanvang	  van	  een	  activiteit	  vanaf	  een	  app	  door	  een	  van	  de	  
bestuursleden	  worden	  aangezet.	  De	  technische	  commissie	  is	  ondersteund	  door	  Peter	  van	  Ooien,	  die	  
ontelbare	  kleine	  klusjes	  heeft	  gedaan,	  dank.	  

Voor	  het	  aanzicht	  en	  het	  comfort	  van	  de	  LJGU	  en	  de	  verhuur	  zijn	  er	  nieuwe	  tafels	  aangeschaft.	  Dit	  
alles	  is	  bekostigd	  uit	  het	  legaat	  van	  Judith	  de	  Lange	  z.l.	  	  

De	  bewaking	  is	  verbeterd	  door	  een	  scherm	  in	  de	  conciërgeruimte	  met	  uitzicht	  op	  de	  verlichte	  ingang	  
en	  een	  nieuwe	  hekconstructie	  ism	  het	  LdH,	  hierbij	  is	  ook	  een	  elektrisch	  op	  afstand	  te	  openen	  hekje	  
geïnstalleerd.	  Er	  zijn	  nieuwe	  magneet-‐sloten	  aangebracht	  	  en	  de	  interne	  toegangsdeur	  (schuifdeur)	  
gereconstrueerd.	  	  

Ory	  Six,	  verhuur	  commissie,	  was	  actief	  voor	  de	  verhuur,	  die	  afgelopen	  jaar	  wat	  tegenviel	  maar	  nu	  
weer	  aantrekt.	  Monica	  Denneman	  was	  wederom	  onze	  gastvrouw.	  Ingmar	  van	  der	  Zee	  is	  de	  
tussenpersoon	  voor	  MerkAz	  evenementen.	  	  

Dankzij	  goed	  financieel	  beheer	  van	  het	  kapitaal	  door	  Jaïr	  Hené,	  penningmeester,	  kon	  het	  jaar,	  
ondanks	  de	  investeringen	  en	  kosten,	  neutraal	  worden	  afgesloten.	  

Ronald	  Hené	  heeft	  zich	  als	  uitstekend	  secretaris	  weer	  van	  een	  uitgebreide	  coördinerende	  en	  
administratieve	  taak	  gekweten.	  

Merkaz	  heeft	  een	  sterk	  team	  en	  werkte	  ook	  in	  2016	  weer	  nauw	  samen	  met	  de	  LJGU.	  	  
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