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De kogel is door
de kerk.
Dit seizoen geen
cursuswerk meer
in de Vrijloop.

Tot half februari staan ons zeker geen versoepelingen te wachten, in
tegendeel zelfs. Mogelijk wordt er zelfs nog een avondklok ingesteld.
Deze boodschap heeft de minister-president ons op 12 januari laten
weten.
Dat heeft het bestuur er toe gebracht om het hele cursusseizoen af te
blazen. Mogelijk gaat de Vrijloop vóór de start van het cursusseizoen
2021-2022 nog wel open, maar dan alleen voor het sociaal gebeuren.
Dus een bakje koffie, een praatje, misschien een balletje stoten of iets
anders leuks maar dat is nog even afwachten.
Wat de betaalde cursusgelden betreft:
verschillende mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. Maar het
meest eerlijk en ook het meest simpel in de uitvoering is om gewoon
alle leden de betaalde cursusgelden terug te betalen. De restitutie zal
zo snel mogelijk plaatsvinden maar er gaat wel wat administratie aan
vooraf, dus kost het wel wat tijd. Hopelijk is daar begrip voor.
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Het bestuur is daags na de persconferentie van de premier dus bijeen geweest.
Daar is ook gesproken over de reacties van de leden op de aankondiging om de
contributie te verhogen van € 55,-- per jaar naar € 60,-- per jaar.
Er zijn met betrekking tot de aangekondigde contributieverhoging negen positieve reacties bij
ons binnengekomen. Daarnaast hebben we drie reacties ontvangen van leden die vroegen
of het bestuur het besluit nog eens wilde heroverwegen. De vrees van deze leden was dat er
zoveel leden zouden afhaken dat de eventuele extra inkomsten daardoor zouden verdwijnen
als sneeuw voor de zon. Dus zij zijn niet tegen het besluit omdat ze het zelf afwijzen maar
omdat zij denken dat andere leden het zullen afwijzen met de genoemde negatieve
gevolgen.
Het bestuur verwacht dat zulks niet in die mate het geval zal zijn. Daarom blijft het besluit
van kracht.
Rond 30 januari zal de contributie worden geïnd.
Waar we van de leden het nodige vragen om ons in staat te stellen de eindjes aan elkaar
te knopen, moeten we ook bij onszelf te rade gaan of er mogelijkheden zijn om de
broekriem wat aan te halen. We zullen een aantal niet-noodzakelijke uitgaven
(bijvoorbeeld abonnementen) schrappen. De penningmeester gaat nog eens met de
stofkam door de uitgaven.

GRATIS MEENEMEN.
IN DE OPSLAG
STAAN WAT OUDE
BUREAUS.
BELANGSTELLING?
LAAT HET EVEN
WETEN..
ANDERS WORDEN ZE
AFGEVOERD NAAR
DE STORT.
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Wij vertellen u natuurlijk niets nieuws als we zeggen:
Onze vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers.
Maar van tijd tot tijd haken vrijwilligers af, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen.
Daarom doen we een beroep op onze leden.
Hieronder staat bijvoorbeeld het lijstje van ons bestuur. Daarin staan vacatures.
We werken al een aantal jaren zonder secretaris. En ook de penningmeester heeft
aangegeven dat hij nog maximaal één periode wil aanblijven, maar dan absoluut
stopt. Vanuit de biljartgroep en de beheerders hebben we ook geen
vertegenwoordiging.

Schema van aftreden dagelijks en algemeen bestuur.
Naam

Functie

(her)
Benoemd

Aftredend/
Aftredend/
herbenoemd herbenoemd

Thomas de Jong
Klaas Hooghiemstra
Vakature

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

2017*
2015
2014

2019
2018
2017

2022
2021
2020

Piet de Boer
Kaatje van der Zee
Vakature
Vakature

SCC
Winkel
Biljartgroep
Beheerders

2013

2016

2015
2019

2018

2022
2022
2021
2022

* Tussentijds benoemd.

Verder hebben we meer winkelmedewerkers nodig. Annie en Lammert Brouwer
hebben laten weten te willen stoppen met deze functie. En als de winkels weer open
mogen, willen we ook graag onze winkel weer openen.
Wat het korps beheerders betreft: drie leden hebben gemeld dat zij beschikbaar zijn
om waar nodig een dienst te draaien. Daar zijn we heel blij mee.
Kortom,
Meld u aan!!!

Puzzel: Heeft u de puzzel uit de vorige nieuwsbrief al opgelost? Er ligt nog een prijs
te wachten voor één van de goede inzenders. Zie voor puzzel: Puzzel op de website
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INSCHRIJF- of MACHTIGINGSFORMULIER
Voor ieder nieuw lid een formulier invullen s.v.p.
Ik meld mij aan als lid van en/of machtig de Vereniging voor Vrijetijdsbesteding “In de Vrijloop”.
Naam:

__________________________________________

Voornaam:

__________________________________________

In ben een:




Vrouw
Man

Geboortedatum: __________________________________________
Adres:

__________________________________________

Postcode:

__________________________________________

Woonplaats:

__________________________________________



__________________________________________

E-mail adres:

__________________________________________

 Ik ga ermee akkoord dat de contributie jaarlijks in januari automatisch wordt afgeschreven.
 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 inwonende 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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