NIEUWSFLITS, nummer 48,

01 december 2020

Beste Met Verve clubleden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden,
Ik hoop dat deze Nieuwsflits jullie in goede gezondheid bereikt.
Het is een bijzondere, nare en onzekere tijd.
Na de verhuizing in januari konden we tot medio maart schilderen in ons nieuwe atelier bij Art4U,
daarna stopten veel activiteiten, ook onze clubbijeenkomsten. Het is goed om te zien dat velen van
jullie het onderlinge contact hebben kunnen bewaren o.a. via whatsapp. Een vereniging als de onze
bestaat bij de gratie van haar leden en daar hoort deze saamhorigheid wat mij betreft zeker bij.
Intussen heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden, ik dank jullie, mede namens Corrie en Cees,
voor het gestelde vertrouwen. We hebben inmiddels Hans Pennings van de woensdagmiddaggroep
bereid gevonden om de gelederen binnen het bestuur te komen versterken; daar zijn we blij mee.
Zoals ik al zei, het zijn onzekere tijden.
Dat geldt voor de Corona-pandemie, maar ook voor onze vereniging. Het ledental loopt terug en dat
heeft gevolgen. Dit baart ons als bestuur zorgen die ik hier met jullie wil delen.
Onze vereniging kan bestaan als de groepen gemiddeld 8 personen tellen. Dan kunnen we de kosten
van huur, docenten/begeleiders en overhead dragen. Bij die overhead kun je o.a. denken aan
verhuizing, afscheid van bestuursleden, administratie en de (bescheiden) viering van ons 30-jarig
bestaan in de groepen.
Momenteel bedraagt het ledental ca. 42 volwassenen en 6 jeugdleden in 7 groepen. Dan is de
rekensom snel gemaakt en is de gemiddelde bezetting iets minder dan 7 leden per groep. En dat
betekent een negatief saldo op onze begroting voor 2021.
In 2021 zullen we daarom proberen via meerdere wegen nieuwe leden aan te trekken. Als jullie hieraan
kunnen bijdragen door leden in je omgeving te werven zou dat een goede aanvulling voor onze club
zijn.
Rest mij jullie, ook namens de andere bestuursleden, fijne feestdagen en vooral een goede gezondheid
te wensen.
Hans Frishert, voorzitter
MEDEDELINGEN:
Denken jullie aan de contributie voor het jaar 2021?
Rekeninggegevens: V.T.S.C. Met Verve, (IBAN) rekeningnummer: NL 56 INGB 0007292927
onder vermelding van je naam, je cursusdag en voor welke periode je betaalt.
GEEN schilderen: Zaterdag

05 december 2020.

Kerstvakantie:

Vanaf maandag 21 december 2020 t/m zondag 03 januari 2021.
Bijlage: Brief Geo Stolk i.v.m. zijn afscheid als voorzitter
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