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Van het bestuur…..
De digitale ALV op 12 december 2020 is goed verlopen. Zie verderop voor een
korte weergave.
Het VSRP bestuur heeft coronaproof/digitaal vergaderd op 9 januari 2021.
Daarin is o.a. gesproken over het programma voor 2021. Verderop in de
nieuwsbrief meer hierover.
Het overleg van beide besturen heeft nog niet plaats gevonden. Zie ook
'samenwerking SKVR/VSRP'.

Helaas heeft het bestuur te horen gekregen dat ons oud-lid Jan Zwaneveld
(1934) is overleden op 10 januari 2021. De voorzitter heeft contact gehad met
de familie en onze condoleances overgebracht.
Voor velen is Jan jarenlang een bekend gezicht geweest binnen de VSRP.
Samen met zijn broers Martien en Louis voer hij op de Swanneblom (zie foto)
en won menige wedstrijd.
Is er iemand die een herinnering, condoleance of een mooie ervaring met de
familie wil delen?
Ga naar de persoonlijke pagina: www.dunweg.nl/uitvaart/jan-zwaneveld. Dit is
mogelijk tot 1 maart.

Een digitale ALV!
Zaterdag 12 december 2020 stond in het teken van een digitale ALV voor alle
VSRP leden. Van de 40 leden die zich hadden aangemeld om mee te doen aan
de digitale ALV logden er uiteindelijk 30 daadwerkelijk in en vergaderden mee.
Drie mensen hadden een machtiging afgegeven.
Frans Stam en André Hogervorst hebben veel werk gehad aan het opzetten
van een coronaproof studio en het uitpluizen van de tool alv-online.nl. Dit alles
heeft ertoe geleid dat de vergadering goed is verlopen.
Het concept verslag is vanaf volgende week te lezen op de website.

Van de penningmeester.....
Eind februari zal de jaarlijkse contributie weer worden afgeschreven van uw
betaalrekening mits daarvoor een machtiging is afgeschreven. De leden waar
dit niet voor geldt ontvangen een digitale factuur. Zij worden verzocht hun
mailbox in de gaten te houden.
Tijdens de ALV is voorgesteld om de jaarlijkse contributie te verhogen van €25,naar €27,50. Redenen zijn dat de contributie al enige jaren niet verhoogd is
(inflatiecorrectie), een harmonisatie doorvoeren met het tarief bij de SKVR en de
toezending van de Loefbijter. Met 31 van de 33 stemmen is dit voorstel
aangenomen.

Programma 2021 (onder voorbehoud van alle coronamaatregelen)
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AFGELAST: 20 maart 2021, ALV te Schoorl gaat NIET door, nieuwe
datum 14 mei!
13 t/m 16 mei 2021: Zwartsluis onder Zeil (organisatie Zwartsluis)
14 mei 2021: ALV te Zwartsluis (19.00 uur)
5 juni 2021: 2e ALV indien het quorum niet behaald is op 14 mei
9 t/m 11 juli 2021: 65ste lustrumreünie SSRP te Langweer (organisatie
SSRP)
29 juli t/m 1 augustus 2021: zomerreünie mogelijk te Zeewolde
4 september 2021: reservedatum voor een ALV vergadering mocht
Zwartsluis niet doorgaan
10 t/m 12 september 2021: Naardense Vaardagen (organisatie Naarden
Vesting)

De SKVR activiteiten zijn op dit moment nog niet bekend. In de eerstvolgende
Loefbijter meer hierover.

Samenwerking SKVR/VSRP
Het fusietraject loopt nog steeds verder. Het samenstellen van het brede
bestuur heeft nog niet plaats kunnen vinden. Het overleg tussen beide besturen
zal binnenkort digitaal plaats gaan vinden.
Ook zo genoten van de gezamenlijke Loefbijter? Er volgen er dit jaar meer.....!
Een goed medium om ook onze leden te bereiken die we anders nooit bij
activiteiten zien of die geen email-adres hebben.
Met de Loefbijter kunnen we het verenigingsnieuws nog meer delen, een
bindend effect dus.

Het bestuur:
Fer Martens
Gerda Meijer
Frans Stam
Marjan Hogenbirk

voorzitter
penningmeester
evenementen
communicatie/
secretariaat

Windstreek
Cambria
Vrouwe Ayn
De Brave Bison
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