Nieuwsbrief december 2020
Op naar betere tijden!!!!
De feestdagen staan voor de deur, het veelbewogen jaar 2020 ligt bijna achter
ons. Niets lijkt nog zoals het ooit was. Op oudejaarsavond zullen we, anders dan
anders en met gemengde gevoelens terugkijken naar het afgelopen jaar.
De Coronapandemie met alle gevolgen van dien heeft ons allemaal geraakt.
Verdriet om het verlies van dierbaren, ziekte, eenzaamheid omdat de zo
broodnodige menselijke contacten opeens niet meer mogelijk waren. En dan natuurlijk ook nog het gemis van
allerlei leuke dingen die opeens niet meer mochten. Nagenoeg geen van de activiteiten van onze vereniging
konden doorgang vinden. Dat is buitengewoon jammer. Wij hopen dat we samen, en dan bedoel ik ook echt
allemaal samen, het virus zo snel mogelijk onder controle krijgen. De maatregelen van de overheid zijn absoluut
niet leuk, maar helaas absoluut noodzakelijk.
Wij hopen en vertrouwen er op dat we op niet al te lange termijn de activiteiten weer kunnen opstarten.
Namens het bestuur van de Seniorenvereniging Vlijmen-dorp wens ik u allen sfeervolle feestdagen en voor straks
een gelukkig 2021 in goede gezondheid.
Emile van Dun
Voorzitter

Kerstattentie
Helaas konden het afgelopen jaar de meeste activiteiten niet doorgaan. Wat wel doorgaat is de traditie van de jaarlijkse kerstattentie.
Om enigszins troost te bieden voor een grotendeels “verloren
verenigingsjaar”, mocht het dit jaar een beetje meer zijn. Hulde aan
de vrijwilligers die het ook dit jaar weer mogelijk maken om een leuk
pakketje samen te stellen en ervoor te zorgen dat dit ook op tijd en op de juiste plaats wordt bezorgd. Niets is hen
daarvoor te veel. Zonder onze vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen functioneren. Op de foto links ziet u de
mensen bezig met het inpakken en op de foto rechts ziet u het resultaat.
Meld je ook aan als vrijwilliger en help mee om onze vereniging nog leuker te maken.

Seniorenschool
Een werkgroep heeft onlangs het plan opgepakt om naast de Zomerschool en de Winterschool activiteiten te gaan
organiseren, verdeeld over het gehele jaar. Na de voorbereidende besprekingen met onder andere de bestaande
werkgroepen en de positieve reacties is besloten de daad bij het woord te voegen en de huidige activiteiten onder
te brengen in een Stichting met een eigen bestuur. De stichting heeft de naam “Stichting Seniorenschool Heusden”
gekregen. De werkgroepen Zomerschool en Winterschool blijven in de huidige vorm bestaan en zullen dus
voortaan onderdeel uitmaken van de Seniorenschool.
De eerste formele stappen zijn inmiddels gezet. Er zijn statuten, de oprichtingsakte is bij de notaris gepasseerd en
de stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een bankrekening is aangevraagd en zal binnenkort
geopend kunnen worden. Het streven is de Stichting Seniorenschool begin 2021 het licht te laten zien. Intussen zal
nog het nodige moeten gebeuren: website, mailadres, opstellen huishoudelijk reglement, contacten met andere
organisaties, etc. Er is nog een lange weg te gaan, maar het bestuur wil die weg bewandelen om zo te komen tot
een organisatie die senioren langer actief, zelfstandig en plezierig bezig kan houden om zodoende eenzaamheid en
isolement te voorkomen.
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Agenda januari 2021
De situatie rond Corona is helaas nog altijd zodanig dat vooralsnog
alle activiteiten van de vereniging zijn afgelast.
Mochten zich hierin veranderingen voordoen, dan zullen wij u hierover direct informeren.

Uitslag van de schriftelijke stemming
Van de ruim 400 verzonden stemformulieren hebben we er 185 ingevuld terugontvangen. Dit is een geweldig
resultaat. Hiervoor hartelijk dank. De onderstaande uitslag betekent onder meer dat het bestuur vanaf
15 december 2020 bestaat uit 6 personen met als voorzitter Emile van Dun. De contributie voor 2021 is bij
deze vastgesteld op € 24, -

De uitslag is als volgt:
voor

tegen

onthouding

Goedkeuring financieel jaarverslag 2019

180

5

Decharge bestuur financiele verantwoording

183

2

Contributie 2021

177

2

6

Benoeming Emile van Dun tot voorzitter
Benoeming Bert Boll tot bestuurslid

178
178

1
1

6
6

Benoeming Josh Dusée tot bestuurslid

179

6

Afscheid van bestuursleden
In 2020 hebben Arnold Reijnen en Dinie Vaupell het bestuur van onze vereniging verlaten. Dinie moest het
bestuur verlaten omdat ze statutair na 9 jaar trouwe dienst helaas niet meer herkiesbaar was en Arnold, onze
ex-voorzitter kon in verband met zijn verhuizing naar Wamel zijn rol in het bestuur niet langer vervullen. Beide
personen hebben veel betekend voor de Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp en verdienen daarvoor heel veel lof.
Helaas is het door de beperkingen rond Corona nog niet mogelijk geweest om op gepaste wijze en in de juiste
setting afscheid van ze te nemen. Wij hebben echter niet langer willen wachten met aan hen de materiële
waardering voor hun inspanningen te overhandigen en hebben besloten om dat dan ook met de nodige soberheid
in zeer kleine kring nog dit jaar te doen. Bij de eerstvolgende jaarvergadering gaan we zeker nog aandacht
besteden aan het afscheid van de beide inmiddels ex-bestuursleden.

Ouderenvereniging Vlijmen-Vliedberg
Zeer tot onze spijt hebben wij moeten vernemen dat onze zustervereniging Vlijmen Vliedberg heeft moeten
besluiten om hun vereniging per 31 december 2020 op te heffen. Al jaren kampen ze met het probleem dat het
niet wil lukken een volwaardig bestuur samen te stellen en voldoende vrijwilligers aan te trekken om de
activiteiten te kunnen voortzetten, laat staan uit te breiden. Wat dit betekent voor onze vereniging dat weten we
nog niet, maar het ligt in de lijn van de verwachtingen dat een aantal van de leden zal overstappen naar onze
vereniging of naar de KBO Nieuwkuijk. Wij heten hierbij de leden die besluiten naar onze vereniging over te
stappen vanaf deze plaats reeds van harte welkom en wij zullen er alles aan doen om hen hartelijk te ontvangen en
op te nemen in onze vereniging.
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