
 

Een terugblik 
 

 

Ook in seizoen 2019/2020 bleef een echte winter helaas uit. Het materiaal en materieel is de opslag alleen 

uit geweest voor onderhoud en net als de leden vindt het bestuur dit bijzonder jammer.  

Leden statistiek 
Geen ijs betekent geen tot weinig activiteiten en dat betekent dat het ledenaantal niet uitbreidt. Ook dit 

jaar zet het ledenaantal daarom een dalende lijn in. Aan de contributie ligt dit niet. Die blijft ook in seizoen 

2020/2021 onveranderd en bedraagt €7,00. 

 

 

 
 

 

 

 

Ledenactiviteiten 
Vorig seizoen hebben de leden een leuke middag gehad op de ijsbaan in het Olympisch Stadion. Dit seizoen 

werd besloten te gaan schaatsen op de Coolste Baan in Biddinghuizen. Wisselende beschikbaarheid van de 

baan en wisselende ijscondities, vanwege de hoge temperatuur, zorgden ervoor dat onze interne plannen 

regelmatig moesten wijzigen, maar gelukkig konden we op zondag 16 februari alsnog schaatsen. Helaas 

was het animo beperkt, de deelnemers waren op twee handen te tellen, maar dat mocht de pret niet 

drukken. Of we komend seizoen ook weer een dergelijk uitje kunnen organiseren is op dit moment, 

vanwege corona, nog onzeker. 
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Oud papier 

Door de uitbraak van corona heeft onze vereniging 

circa 2 maanden geen oud papier op kunnen halen. 

Er was nog veel onzeker en de ruimte in de 

papierbus was te beperkt. Deze tijdelijke stop heeft 

invloed op de inkomsten van oud papier in dit 

seizoen. Sinds mei zijn de werkzaamheden echter 

weer door onze vrijwilligers opgepakt. 

We zien de afgelopen maanden een stijging van het oud papier aanbod. Dit heeft alles te maken met het 

vele karton van de bezorgdiensten. Dit karton zorgt ervoor dat het ophalen langer duurt dan gebruikelijk. 

Vaak wordt het niet platgemaakt en op die manier nemen de dozen veel ruimte in. Het vergt extra tijd van 

onze vrijwilligers om de dozen klein te maken om toch alles mee te krijgen. Daarom vragen wij alle leden 

hun oud papier zo compact mogelijk aan de weg te zetten. Het scheelt ons enorm veel werk. Wilt u weten 

wanneer het papier in uw wijk wordt opgehaald? Op onze website is het schema voor de komende 

maanden gepubliceerd. Of volg ons op Facebook! 

Corona 

Hoewel we beperkt zijn in onze activiteiten, heeft het bestuur dit jaar toch een aantal keer fysiek kunnen 

vergaderen. Ook een ALV was ingepland en de uitnodigingen waren verstuurd. Tot bleek dat nieuwe regels 

in het laatste kwartaal van dit jaar roet in het eten gooiden. Het bestuur heeft vanwege deze overmacht 

besloten de ALV voor seizoen 2019/2020 te laten vervallen. We kijken reikhalzend uit naar een normale 

samenleving en hopen u op de ALV van seizoen 2020/2021 in oktober van volgend jaar in goede 

gezondheid te mogen verwelkomen! 


