juni 2020

Activiteiten
Indien mogelijk zullen er in september weer activiteiten zijn.

Uit de Bestuursvergadering van 8 juni 2020
Na twee maanden niet vergaderen kwam op 8 juni het bestuur weer bij elkaar. Op de agenda stonden de
actuele stand van zaken en de mogelijkheden voor de toekomst.

1. Financieel
In de begroting voor 2020 (zie het jaarverslag) is uitgegaan van een bijdrage van het Centraal Bureau van
ca. € 1.000,=. Dat geld wordt normaal in mei overgemaakt aan de afdeling, maar tot nu toe is het geld
nog niet binnen. Een en ander is begrijpelijk, omdat het landelijke Nivon ook met financiële problemen
kampt. Het is daarom onduidelijk over hoeveel geld de afdeling in de komende periode kan beschikken.

2. Lezingen
Er worden voorlopige plannen gemaakt.
• In september organiseren wij de uitgestelde ledenvergadering. Naast de gangbare onderwerpen zal
ook het contact tussen de leden centraal staan.
• Voor oktober, november en december worden lezingen gepland. Vraag blijft hoeveel mensen er dan
in het gebouw aanwezig mogen zijn om aan alle voorschriften te voldoen.
Kortom er zijn nog veel onzekerheden.

3. Museumbezoek
Met de huidige openstelling van musea is het niet mogelijk om museumbezoeken te organiseren.
Zodra er weer rondleidingen mogelijk zijn, zal de werkgroep Museumbezoek in actie komen.

4. Nivonette
Tijdens de jaarvergadering van maart had het bestuur willen aankondigen dat aan het eind van 2020 een
einde komt aan de papieren Nivonette. De kosten hiervan zijn de laatste jaren steeds groter geworden en
het is financieel niet meer verantwoord om hiermee door te gaan.
Door de coronacrisis zijn we in eerste instantie vrij abrupt gestopt met de papieren Nivonette omdat er
geen activiteiten konden worden georganiseerd en de financiële toekomst niet te overzien was.
Nu is het volgende afgesproken.
• Als de vergadering van september doorgaat, verschijnt er voor die tijd een papieren Nivonette met al
le informatie.
• Afhankelijk van de financiële situatie verschijnen er in oktober en november ook nog papieren
Nivonettes.
• In deze Nivonettes zullen de lezers die nog geen digitale nieuwsbrief ontvangen opgeroepen worden
hun emailadres door te geven.
• Voor de leden van de afdeling die geen geen computer hebben en ook op geen enkele manier kans
zien om via kinderen, kleinkinderen, buren enz. de digitale Nivonette te lezen gaat het bestuur naar
een oplossing zoeken om hun alsnog van de afdelingsinformatie te voorzien.

5. Dagtocht
Heel voorzichtig is een nieuwe datum gepland. Het is nog wel even afwachten, maar als alles
goed gaat gaan we op 12 juni 2021 weer een dag met elkaar uit.

