Een Update van uw bestuur – September 2021

Geachte Ereleden, Leden en buitengewoon lid.
Als uw bestuur hebben we wederom de afgelopen maanden (virtueel) contact gehouden, onder
anderen over de aanhoudende impact van COVID-19 en de invloed op onze plannen. Zo ook
recentelijk, toen wij als bestuur virtueel bijeen zijn gekomen voor een formele 2021 bestuurs
vergadering. Een aantal belangrijke punten delen wij graag met U middels dit schrijven.
Najaars Reunie 2021
Zoals in onze vorige communicatie gemeld, wij stonden te boek voor Villa Vennendal te Nunspeet
voor 9 Oktober 2021 voor onze najaars bijeenkomst. Met de laatste ontwikkelingen beoordeeld zijn
we echter van mening dat deze bijeenkomst wederom nog geen doorgang kan vinden en wij hebben
inmiddels in goed overleg Villa Vennendal afgezegd.
We hebben tevens besloten om die datum nu te gebruiken voor een korte 2021 Algemene
Ledenvergadering (87) echter wederom op virtuele wijze.
Wij vinden het uiteraard jammer dat dit daardoor alleen mogelijk zal zijn voor onze leden die de
beschikking hebben over computer en Email. Wij roepen onze Leden Met Email graag op om die
bijeenkomst bij te wonen. U zult hiervoor per Email een uitnodiging ontvangen met details over de
ZOOM connectie.
Algemene Ledenvergadering 2022
Op dit moment staat er een volgende boeking voor Zaterdag 19 Maart 2022 voor de volgende
voorjaarsbijeenkomst (Algemene Ledenvergadering) in Vlaardingen.
Ons Lustrum (2020)
Dit is uiteraard ook een voortgaande teleurstelling. Wij hebben ons inmiddels formeel afgezegd bij de
eigenaren van De Majesteit (in samenspraak met onze annulerings verzekering) en tevens zonder
een volgende datum te prikken. Op dit moment kunnen wij U derhalve alleen de toezegging doen dat
wij jullie op de hoogte zullen houden over volgende stappen en een mogelijke datum. Wij vinden dit
ook heel jammer, maar ook ten aanzien van ons Lustrum dienen we uiteraard de beperkingen te
volgen alsmede onze gezamelijke verantwoordelijkheden. We blijven jullie op de hoogte houden.
Tot slot – wij raden U graag nog eens aan om onze website te bekijken. Vooral het aantal nu
beschibare Schip en Ka’s is echt geweldig.
Met uiteraard voor nu de beste groeten namens uw gehele bestuur,

Ed Barsingerhorn / Sercretaris.
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