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Bestuursmededelingen
Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering die als gevolg van de
beperkende maatregelen moest worden uitgesteld is voorlopig
gepland op maandag 12 of dinsdag 13 of donderdag 15 juli
2021. Noteer deze data alvast in je agenda.

Aspirant bestuursleden
Inmiddels hebben zich 2 kandidaten voor de vacatures binnen
het bestuur aangemeld. Het bestuur hoopt op de komende
Algemene Ledenvergadering Carlo de Groot en Piet van
Veldhuizen als bestuurslid te kunnen voorstellen.

Toernooikalender
aangepast
Op dit moment is het nog
onduidelijk op welk moment de
beperkende maatregelen
worden verruimd, waardoor er
nog geen zicht op het doorgaan
van de geplande activiteiten.
Volgens verwachting zou de
regering daarover 11 mei een
besluit nemen maar dat is
uitgesteld. Vanwege de
onduidelijkheid is besloten om
een en ander te verplaatsen.
De open dag wordt verplaatst
naar 27 juni en het introducetoernooi is verplaatst naar 10
juli. In korte tijd staan dan wel
veel activiteiten op de agenda
maar dat heeft de voorkeur
boven het volledig afgelasten
van activiteiten.
Helaas worden de
ontmoetingen met de
Nijeboulers uit Nijkerk voor
2021 wel afgelast.

Subsidie aanvraag
Helaas hebben we als
vereniging nog steeds te
maken met corona
maatregelen, zoals de sluiting
van de kantine. Hierdoor zijn

onze inkomsten vanuit de
verkoop van consumpties heel
erg laag. Door het afhaalloket
ontvangen we nog iets. Voordat
de kantine werd gesloten kon
de penningmeester ruim €
1000,- per maand op de
rekening storten, nu is dat
slecht € 200,-. Gelukkig heeft
de overheid verschillende
regelingen in het leven
geroepen om noodlijdende
sectoren met subsidie te
ondersteunen. Ook voor de
sportsector is een regeling van
toepassing: Beleidsregel
tegemoetkoming
amateursportorganisaties
COVID-19 II (TASO). Vorig jaar
hebben we voor het tweede en
derde kwartaal een aanvraag
voor subsidie bij VWS
ingediend. En met succes.
Maar de toekenning wordt pas
per 1 juli 2021 definitief. Vanaf
1 maart tot 1 juli gaat de
overheid diverse steekproeven
houden om vast te stellen of de
toekenning wel rechtmatig is.
Voor het vierde kwartaal ( 1
oktober tot en met 31
december 2020) is wederom de
mogelijkheid geboden (TASOQ4) om opnieuw subsidie aan
te vragen en dat hebben we
gedaan. Als de aanvraag

goedgekeurd wordt kunnen
€ 1500, subsidie ontvangen.
Ook hier geldt; het wordt pas
definitief nadat er
steekproefsgewijs een controle
is uitgevoerd.

Tuinmeubelen
Zoals je misschien gemerkt
hebt worden de meubelen voor
het terras langzaam maar zeker
vernieuwd. Van de oude sets
zijn een aantal zodanig dat
deze niet veilig genoeg zijn. Via
allerlei sites wordt gekeken
naar goedkope oplossingen.
Daarom is de vereniging dan
ook heel blij met de set die
Yvonne en Wilfried cadeau
gedaan heeft.

COOP Kootwijkerbroek
COOP van ‘t Goor uit
Kootwijkerbroek heeft de eerste
bestelling afgeleverd. Via
internet vult Sandra Leij een
bestellijst in, waarna deze
enkele dagen later wordt
bezorgd. Uit de gesprekken
met van ‘t Goor is gebleken dat
de samenwerking met hem
anders verloopt dan met de
andere COOP. Hij is franchiseondernemer en heeft daarom
alles in eigen hand.

Agenda
Iedere woensdag en zaterdag
13.00 – 16.00 uur, Doublet in
vaste samenstelling
Algemene jaarvergadering
gepland voor 12.13 of 15 juli
2021
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