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Nieuwsbrief

Dames,
Helaas is het nog steeds niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren, anders dan
digitaal. Het goede nieuws is dat het einde van deze crisis in zicht begint te komen.
De jaarvergadering – zie bijgaand de agenda - zal ook dit jaar weer digitaal moeten
plaatsvinden.
Een stuk zakelijker, maar als het weer veilig is en alles
kan weer,
gaan we de gezelligheid dubbel en dwars weer inhalen.
Geen
nieuws ook uit de interessegroepen, want ook zij hebben
hun
meeste plannen niet kunnen realiseren. In 2022 bestaat
onze
afdeling 85 jaar en daar is geld voor opzij gezet. We
hopen
hier een mooi feestelijk jaar van te kunnen maken.
Voor wat betreft de agenda (en bijlagen) voor de algemene ledenvergadering: indien u nog
vragen en/of opmerkingen hebt m.b.t. de hierin genoemde punten, dan hoort het bestuur
deze graag. Er is dit jaar geen bestuursverkiezing en we hopen onze jubilarissen Willy
Oostdijck en Stiny Steendijk op gepaste wijze en coronaproof in het zonnetje te kunnen gaan
zetten. De dames van de kascommissie waren noodgedwongen dezelfde dames als vorig
jaar omdat het digitaal lastig is om een nieuw kascommissielid te zoeken. Gelukkig had Anke
Rijnberk die aan de beurt was om af te treden als kascommissielid er geen enkel probleem
mee om nog een keer de kas mee te controleren. De kascommissie bestond zodoende weer
uit de dames Anke Rijnberk, Anneke Moerland en Illa Hoppenbrouwers. Zij hebben zich
weer over de financiën gebogen en deze akkoord bevonden (zie bijlage). Zij verzoeken
middels deze akkoordverklaring aan de leden om het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid. Zodra een fysieke bijeenkomst weer mogelijk is, zal een nieuw
nieuw kascommissielid worden gekozen voor de kascontrole van volgend jaar.
Als u vragen en/of opmerkingen hebt over bovenstaande punten
of algemene vragen of opmerkingen voor de rondvraag, horen wij
ze graag.
Als we binnen twee weken vanaf nu niets gehoord hebben, gaan we
ervan uit dat u met de voorstellen en verslagen akkoord gaat.
Positief bericht
Er is bij de gemeente – zoals elk jaar – subsidie aangevraagd. De gemeente
heeft hierop positief gereageerd en de subsidie ad € 1.025,- is ook al binnen!!
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Droevig bericht
Ons is ter ore gekomen dat helaas één van onze leden, mevrouw Lieneke Aangenendt, op
19 januari jl. op 88-jarige leeftijd is overleden. Lieneke zou dit jaar 30 jaar lid van
onze afdeling zijn geweest. In de beginjaren van haar lidmaatschap was zij enkele keren
actief voor de leesclub als het ging om het bespreken van een jeugdboek. Zij was heel
bevlogen als het ging om literatuur en met name om jeugdliteratuur. Namens de vereniging
is een condoleancekaart gestuurd naar de nabestaanden.

Er zijn nog 20 dames die vergeten zijn hun contributie voor 2021 te betalen (het
waren er 21, maar de secretaris van de club werd op tijd voor het verschijnen van
de nieuwsbrief aan haar vestje getrokken
). Op 30 november 2020 is de
factuur voor de contributie verstuurd;
zouden jullie misschien even in
jullie administratie willen kijken of jullie
hem ook betaald hebben? De
afdracht voor het landelijke en provinciale deel van de contributie heeft al plaats
gevonden.

Dames, het is jammer dat alles waarschijnlijk nog wel een paar maanden stil ligt, maar
hopelijk zien we elkaar toch weer snel. Blijf vooral gezond!! Zodra het weer kan, wordt
er weer iets georganiseerd en proberen we er een gezellige, feestelijke avond van te
maken. Tot de volgende nieuwsbrief!!

Annie, Cora, Inge, Jeanne en Rina

