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Lessen in december 2020. 

In de vorige nieuwsbrief (van begin november) is opgenomen dat de lessen in november niet 

doorgaan en dat we vóór december met de mededeling komen hoe nu verder. Zoals iedereen 

zelf weet is er nog weinig veranderd op dit moment. Conclusie: ook in de maand december geen 

lessen bij onze vereniging.  

Rabobank grote clubactie. 

Voor de tweede keer hebben we als vereniging deelgenomen aan de Rabobank grote clubactie. 

Iedereen die lid is van de Rabobank (dus niet alleen een rekening hebben) kunnen 2 stemmen 

uitbrengen op hun favoriete vereniging. Veel leden hebben op Woarum Nie gestemd. Onze 

rekening is € 454 hoger, dankzij uw steun. Allemaal bedankt hiervoor.  Als u nog geen lid bent, 

meldt u dan nu al gratis aan bij de Rabobank, zodat u volgend jaar ook mee kunt doen. 

Dringende oproep bestuursleden. 

Op dit moment zijn er 2 van de 6 bestuursleden die in maart volgend jaar willen stoppen. Om 

onze leuke vereniging goed te blijven besturen zijn we op zoek naar 2 enthousiaste mensen die 

hun plaats in willen vullen. Marijke en Nellie zijn allebei gestopt met lessen en voelen zich 

daardoor minder betrokken bij onze club, wat heel begrijpelijk is. Dus mensen, mannelijk of 

vrouwelijk, blank of donker, meldt u zich bij onze voorzitter Eelco Janssen, tel. 06-53132448 of 

mailadres: jansseneelco@gmail.com . 

Nieuwjaarsreceptie zaterdag 2 januari 2021.  

We gaan er op dit moment ook vanuit dat de Nieuwjaarsreceptie 2021 niet door kan gaan. 

Jammer dat we elkaar dan na lange tijd weer niet kunnen begroeten. De volgende activiteit is 

dan de ledenjaarvergadering in maart 2021. Maar zoals het er nu naar uit ziet kan deze weer niet 

doorgaan. Wij zijn weer bezig met het lesrooster voor 2021 en u krijgt dit zo spoedig mogelijk 

toegezonden. Ook houden we in de gaten wanneer de lessen weer kunnen beginnen. 

Houd moed in deze lastige periode!   
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