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“IN DE VRIJLOOP”
VERENIGING VOOR
VRIJETIJDSBESTEDING
NIEUWSBRIEF 2020 NR.4

OPGELET, LEDEN !
In nieuwsbrief nr. 2 van maart dit jaar openden we met de tekst

“In de Vrijloop” gaat dicht.
In nieuwsbrief nr. 3 van juli dit jaar openden we met de tekst

“In de Vrijloop” gaat open.
In nieuwsbrief 4 stellen we de vraag: Moeten we binnenkort weer openen met de tekst

“In de Vrijloop” gaat dicht ???
Die kans is namelijk niet uitgesloten. We noemen hier een aantal reden:
1. Het blijkt dat te veel leden het niet zo nauw nemen met de door het bestuur opgestelde extra
maatregelen. Heel belangrijk: de 1½ meter maatregel wordt te vaak niet in acht genomen. Ook
het koffiedrinken leidt soms tot problemen. De Veiligheidsregio kan, eventueel na een
waarschuwing, maatregelen nemen!
2. Wat wij ons als bestuur moeten aantrekken: de ventilatie en het schoonmaken kan
beter/vaker.
3. Maar “last but not least”: Zeer regelmatig doen we in onze nieuwsbrieven een oproep aan
onze leden om zich aan te melden als beheerder. Een functie waarbij slechts één ochtend of
één middag een beroep op u gedaan wordt om erop toe te zien dat alles binnen de vereniging
op rolletjes loopt. Al die oproepen leveren nagenoeg geen respons op.
Maar bedenk wel:

Geen beheerder, dan blijft de deur van de Vrijloop
gesloten.
En dat willen we toch niet?
Meldt u (man of vrouw) daarom nu aan als beheerder. Zie aanmeldingsformulier.
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Beste leden,
Als er geen corona was geweest, hadden we op 27 maart onze jaarvergadering gehad.
Helaas, corona gooide roet in het eten.
Toch wil het bestuur, als dat mogelijk is, dit jaar een jaarvergadering organiseren.
Dat zal wel heel anders gaan dan gebruikelijk. Gemiddeld komen er zo’n 70 leden op de
jaarvergadering. Maar zoveel leden kunnen we niet ontvangen in onze grote zaal.
Dat zal beperkt moeten blijven tot maximaal 30 leden inclusief het bestuur. (volgens de nieuwste
corona maatregelen)
Wij nodigen onze leden uit om, zo zij de jaarvergadering willen bezoeken, dit schriftelijk te melden.
(zie het aanmeldingsformulier verderop in deze nieuwsbrief)
Mocht het aantal leden dat de vergadering wenst te bezoeken meer zijn dan het genoemde aantal,
dan vergaderen we zowel in de ochtend als ook in de middag.
De datum is vastgesteld op vrijdag 20 november om 09.30 uur in ons verenigingsgebouw.
De agenda luidt als volgt:
1

Opening

2
3
4
5
6
7
8
9

mededelingen
ingekomen stukken
Verslag ledenvergadering van 29 maart 2019
Jaarverslag 2019 ( ligt ter inzage)
Financieel jaarverslag 2019 ( ligt ter inzage)
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Beleidsplan 2019 - 2023 en Activiteitenplan 2020
Pauze
Begroting 2019/2020 (ligt sinds 16 maart ter inzage)
Vaststelling van contributie
Bestuurszaken:
* Vakatures: We zijn dringend op zoek naar een secretaris (en beheerders)
Rondvraag
Sluiting

10
11
12
13
14
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Het zal u niet verbazen, maar u krijgt nog een teleurstelling te verwerken.
Op 4 augustus schreef de feestcommissie aan het bestuur:
Aan het bestuur.
Op 4 augustus zijn de leden van de feestcommissie in aanwezigheid van de voorzitter van
de vereniging "In de Vrijloop” bijeen geweest.
De feestcommissie is van mening dat het niet verstandig is om, gelet op alle
onzekerheden met betrekking tot het corona-virus, op 20 november een feest te
organiseren voor al onze leden.
Het laat zich niet aanzien dat de ontwikkelingen op korte termijn een positieve wending
zullen nemen.
In tegendeel. De verwachting is gewettigd dat wanneer straks grote aantallen mensen
vanuit alle windstreken weer thuis komen van vakantie en de temperatuur gaat dalen
(een omstandigheid waarin het virus nog beter gedijt) het aantal besmettingen zal gaan
toenemen.
Dit gevoegd bij het feit dat onze leden tot de meest kwetsbare categorie behoren maakt
dat de feestcommissie het bestuur van “In de Vrijloop” adviseert om te besluiten het
geplande feest geen doorgang te laten vinden.
Of en zo ja wanneer een jubileumfeest dan wel gehouden zou kunnen worden ligt in de
toekomst besloten. Wellicht kunnen bestuur en commissie daar op een later moment
gezamenlijk naar kijken.
Als het bestuur het advies overneemt zal de commissie haar activiteiten dienaangaande
beëindigen maar niet dan nadat zij de uitbater van ’t Haske, Henk van Bruggen, en
degenen die optredens zouden verzorgen hiervan in kennis hebben gesteld.
Met vriendelijke groet,
Dries Swart,
Trijnie Wijnja,
Pierre Zeevaarder
Het bestuur staat volledig achter deze zienswijze van de feestcommissie en besluit aldus.
U kunt deze datum dus schrappen in uw agenda.
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Naar het zich nu laat aanzien
gaat de opfriscursus verkeer
gewoon door. Maar dat kan
natuurlijk nog veranderen zoals
momenteel niets zeker is. In dat
geval zullen degenen die zich
hiervoor hebben aangemeld
tijdig worden geïnformeerd.

Beste koorleden,
Het virus laait weer
op, helaas moeten we
beslissen om het zingen
uit te stellen. We vinden
het niet verantwoord om
met zoveel mensen in een
ruimte samen te zijn met
een beperkte ventilatie.
Verschillende leden
hebben al aangegeven
niet te zullen komen.
Jammer , het is niet
anders, jullie krijgen
bericht wanneer we weer
zingen gaan. Groetjes,
Annie, Neeltje en Harm

Huiskamerbridge gaat door, er hebben zich 25 bridgers
aangemeld.
Wij starten op de donderdagmiddag 1 oktober t/m 17
december om 13.15 uur.
“In de Vrijloop” is geopend om 13.00 uur.
BASISREGELS VOOR IEDEREEN.
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houd,
zetten wij een stap vooruit.
Heb je klachten? BLIJF THUIS. Houd 1.5 meter afstand.
Vermijd drukte. Schud geen handen. Hoesten en nies in je
elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes. Gebruik
desinfecterende gel met 70 % alcohol het staat op alle
bridgetafels.
De Coronaverantwoordelijke is Ate Roorda, bij
afwezigheid, Henk Wiersma.
Bij binnenkomst dienen bridgers verplicht gebruik te
maken van desinfecterende gel.
Je komt binnen in zaal 5 (bridgezaal) en verlaat de zaal via
zaal 6 (ook voor naar het toilet) Neem eventueel je eigen
biedingbox mee.
De speelkaarten worden 48 uur van tevoren geschud.
De bridgetafels zijn er klaar voor ( zie foto) In de A lijn
hebben we 3 tafels 6 paren en in de B lijn ook 3 tafels 6
paren.
Huiskamerbridge is zonder computer, bridgemate en
klok.
BLIJF GEZOND HOUD 1.5 METER AFSTAND ♠ ♥ ♣ ♦
Als het eventueel kan starten wij de bridge- competitie op
7 januari 2021.
Groeten de Bridge-Coördinator Ate Roorda.
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Een juweel van een
bankje. Gemaakt door
één van onze leden. Zo
zie je maar waar een oud
ledikant met wat
creativiteit nog voor kan
dienen.

Aanmeldingsformulier voor de functie van Beheerder
Ja, ik zie de noodzaak in van een team beheerders dat op peil is.
Ik ben daarom bereid deel uit te maken van dit team.
Naam:
Adres:

____________
____________

Mijn voorkeur gaat uit naar
Dag
____________
Ochtend/Middag
____________

ם

Noteer mij liever als reserve beheerder. U kunt mij oproepen wanneer dat nodig is.

U kunt dit (ingevulde) briefje deponeren in het postvakje bij het kantoor.

&………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanmeldingsformulier voor de algemene ledenvergadering
Ik meld mij aan voor de Algemene Ledenvergadering op 20 november.
Naam:
Adres:

______________
______________
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Van de administratie:
Bestemd voor leden die hebben ingestemd met automatische incasso
van de activiteiten waar men aan deelneemt: het streven is erop gericht
om de afboeking plaats te laten vinden rond
15 oktober a.s.
Er zijn wat problemen met verzonden mailberichten. Vooral leden met
een mailadressen als hotmail.com, live.nl en outlook.com schijnen
problemen te hebben met berichten van ons die in de spam komen. Een
tip kan zijn om info@indevrijloop.nl als "veilige afzender" aan te merken
en info@indevrijloop.nl bij de Contacten te plaatsen.
Het bestuur wil de leden van onze Vereniging nog maar eens onder de aandacht brengen dat de
maatregelen in het kader van de bestrijding van het corona virus niet altijd worden nageleefd.
Twee punten willen we hier noemen, ook al omdat die heel direct in het oog springen.
1. Samenscholing rond de koffiemachine is in deze tijd bijna een doodzonde. Dat kan makkelijk
voorkomen worden door niet zelf koffie te tappen maar dit aan de beheerder te vragen.
Geef hem een muntje, dan zal hij (of zij) voor de koffie zorgen. Intussen houdt u anderhalve
meter afstand van andere leden.
2. Het wordt nu al vaak drukker in de biljartzaal dan is afgesproken. Het maximale aantal
personen is 8 biljarters, dat zijn degenen die competitie spelen plus schrijvers en
wedstrijdleiding, plus uiteraard de beheerder. Alle anderen wachten op hun beurt in zaal 1,
de zaal met het poolbiljart.
WIJ REKENEN HIERBIJ OP UW MEDEWERKING WANT NIEMAND IS ERBIJ GEBAAT ALS WE
STRAKS NIET MEER KUNNEN BILJARTEN. SLUITING LIGT DAN OP DE LOER.

Czerwon

EXTRA MAATREGEL OM HET EXTRA VEILIG TE MAKEN:
Het bestuur neemt de laatste maatregel van het kabinet over en geeft
onze leden het dringende advies om waar mogelijk een mondkapje te
gebruiken.
Het bestuur.

De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 septembe
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De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september

INSCHRIJFFORMULIER
Voor ieder persoon een formulier invullen s.v.p.

Ik meld mij aan als lid van de Vereniging voor Vrijetijdsbesteding “In de Vrijloop”.
Naam:

__________________________________________

Voornaam:

__________________________________________

In ben een:

¡
¡

Vrouw
Man

Geboortedatum: __________________________________________
Adres:

__________________________________________

Postcode:

__________________________________________

Woonplaats:

__________________________________________

(

__________________________________________

E-mail adres:

__________________________________________

þ Ik ga ermee akkoord dat de contributie jaarlijks in januari automatisch wordt afgeschreven.
þ Een tweede lid betaald de halve jaarcontributie, dit wordt afgeschreven via het 1e lid.
IBAN rekeningnr. 1e lid: ______________________________________________
Datum: ___________________
Plaats: ___________________

Handtekening:

_______________________

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Overige persoonlijke gegevens:
Mijn partner/huisgenoot is al lid van de vereniging: Ja / Nee / Nvt
`

Indien Ja, naam partner/huisgenoot: ____________________________________________
Mogen wij weten wat uw beroep was en of u bestuursfuncties heeft bekleed?
Beroep:

_____________________________________________

Bestuursfuncties: _____________________________________________
Mogen wij op een later tijdstip ook een beroep op u doen met betrekking tot vrijwilligerswerk,
zoals Administratief, Technisch, Bouwkundig, Beheer, e.d.?

¡
¡
¡

Ja, dat mag wel
Nee, liever niet
Vraag het later nog maar eens
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