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Nieuwsbrief februari 2021 

Beste dames, 

Doorgaans is februari de maand waarin onze jaarvergadering plaatsvindt. Dit jaar is dat helaas alleen op papier 
mogelijk. Het was een moeilijk jaar om iets te organiseren. Enkele leden hebben onderling afgesproken om samen 
wat te fietsen of iets anders te ondernemen. 

Tot ons verdriet zijn er ook twee van onze leden overleden, n.l. de dames Tiny Nijssen en Laura van Laarhoven. 

We willen verder alle vrijwilligers bedanken die, op welke manier dan ook, iets betekenen in onze afdeling. Zonder 
iemand te kort te doen, wil ik speciaal noemen Nelly Eversdijk en Mina Lookman. Zij hebben uit het potje “lief en 
leed” gezorgd dat er, waar het nodig was, een bloemetje of een kaart werd bezorgd en dat waren er heel veel. En 
verder alle leden natuurlijk bedankt voor jullie betrokkenheid. Als bestuur krijgen we vaak te horen: we missen de 
bijeenkomsten en de gezelligheid. Dames, wij als bestuur missen jullie ook allemaal. 

We hebben gelukkig ook goed nieuws te melden, n.l. Ine Derksen en Ankie Kosten zijn dit jaar aftredend en hebben 
besloten om een nieuwe periode in het bestuur te blijven. Ine en Ankie, heel fijn dat jullie dit willen doen.  

Verder hadden Mieke Geensen en Magda Blomme vorig jaar al aangegeven dat ze na zes jaar de avonden 
georganiseerd te hebben, hiermee willen stoppen. Magda en Mieke, ontzettend bedankt dat jullie dit zes jaar 
gedaan hebben. Zij krijgen namens de afdeling een attentie bezorgd en later komen we op een bijeenkomst hier nog 
op terug. Het is fantastisch nieuws dat er twee andere leden bereid zijn deze taak over te nemen, n.l. Joke Rijk en 
Riet Telgenkamp. Dank je wel voor jullie toezegging. 

Er komt voorlopig geen nieuw jaarboekje, we zullen verder op de hoogte gehouden worden via nieuwsbrieven. 

Dames, we gaan vol goede moed verder en hopen dat er spoedig weer iets georganiseerd kan worden. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Tonnie de Jong. 

Jaarverslag 2020 

Dit jaar helaas geen jaarvergadering. Maar dat houdt niet in dat er geen jaarverslag gemaakt is. Door het virus is het 

een kort verslag geworden. Zie bijlage 

Financieel verslag 

Bijgaand ook het (voorlopige) financieel jaarverslag met toelichting. Door de maatregelen is het voor de 

penningmeester niet mogelijk geweest om met de kascommissie bijeen te komen om de administratie te 

controleren. Zodra de maatregelen het toelaten en/of  de dames gevaccineerd zijn wordt dit alsnog gedaan. 

 

De  provinciale jaar/ledenvergadering zal dit jaar op 6 mei digitaal plaatsvinden. 
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