Nieuwsbrief oktober 2020
Helaas!!! De ledenvergadering moest opnieuw worden afgelast.
De uitgestelde ledenvergadering 2020 kon in verband met de aangescherpte maatregelen rond COVID 19
wederom niet doorgaan. Omdat het gezien de huidige stand van zaken zeer twijfelachtig is of het dit jaar nog
mogelijk zal zijn om een ledenvergadering te organiseren, heeft het bestuur besloten om voor 2020 de
ledenvergadering helemaal af te gelasten. Aangezien we het niet wenselijk vinden dat niet alle leden zouden
kunnen deelnemen, omdat ze niet beschikken over de technische mogelijkheden, hebben we afgezien van de
mogelijkheid om de vergadering via livestream (audio of video) te laten doorgaan.
Een aantal van de onderwerpen die op de agenda stonden, kunnen zonder problemen worden behandeld in de
ledenvergadering van 2021.
Daarom zullen de onderstaande punten worden doorgeschoven naar de volgende ledenvergadering:
- Notulen jaarvergadering 13 maart 2019 (zie pagina 9 van het jaarboek 2020)
- Inhoudelijke jaarverslag 2019 (zie pagina 14 van het jaarboek 2020)
- Aanpassing huishoudelijk reglement (zie pagina 22 van het jaarboek 2020)
Het onderwerp begroting 2020 laten we helemaal vervallen omdat deze helemaal achterhaald is door de
gebeurtenissen rond Corona.
Voor enkele onderwerpen hebben we echter nog wel de goedkeuring van de leden nodig. Dit zijn:
- Financieel jaarverslag 2019.
- Contributie 2021.
- Verkiezing van het bestuur.
Binnenkort ontvangen alle leden een gepersonaliseerde brief waarin ze worden uitgenodigd om over deze
onderwerpen hun stem uit brengen.

Anders kijken naar kunst
Volgens de huidige corona-richtlijnen kan de cursus "Anders kijken naar Kunst" op 3, 10 en 17 november gewoon
doorgaan. John Lommen gaat de cursus weer voor ons verzorgen en wij hopen dat deze 3 middagen een welkome
afleiding zijn in deze beperkte lockdown-periode.

We hebben de grote zaal in de Caleidoscoop/De Mand tot onze beschikking en kunnen met 22 personen de
gewenste afstand van 1,5 meter waarborgen. Aanmelden voor de cursus is noodzakelijk.
Er is geen horeca dus we kunnen jullie helaas geen koffie of thee aanbieden. Mocht u er behoefte aan hebben
neem dan zelf een flesje water mee.
In de pauze kan gebruik worden gemaakt van de toiletten. De aanwijzingen van de medewerkers moeten strikt
worden opgevolgd.
Het inschrijfformulier voor de automatische afschrijving van het cursusgeld van € 15.00 leden (en € 20,00 niet
leden) krijgen degenen die zich hebben aangemeld, overhandigd op 3 november.

Kienen
Op 31 augustus waren we weer gestart met onze wekelijkse BINGO in De Korf. Helaas zijn we weer ingehaald door
de ontwikkelingen met het Coronavirus en de daarbij horende overheidsmaatregelen. Hierdoor moesten we tot
onze spijt weer stoppen met deze activiteit. Zodra in deze situatie verandering komt, laten we u dit weten.
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