Augustus 2020

Lezingen
We gaan weer beginnen!
In het voorjaar was het opeens afgelopen. Van de ene dag op de andere geen lezingen meer. Wanneer
alle Corona19 problemen opgelost zijn weten we niet, maar de werkgroep avondactiviteiten heeft toch
maar voor de rest van het jaar een voorlopige planning gemaakt. Het blijft toch een beetje voorlopig,
want er ligt nog altijd een virus op de loer.
We beginnen weer in september op de derde woensdagavond van de maand om 20.00 uur.
woensdag 16 september 2020
Even bijpraten / Jaarvergadering
Het wordt een avond om elkaar weer te ontmoeten, even bij te praten en om ook te vergaderen.
Na de pauze houdt Feia van Hoek een lezing over kimono's.

woensdag 21 oktober 2020
Willem van Oranje en zijn vier Vrouwen
door Joke Rijnoudt

woensdag 18 november 2020
Van OerIJ tot Noordzeekanaal
door Lia Vriend

Woensdag 16 december 2020
Het ontstaan van Nederland en de vindplaatsen van fossielen en mineralen
door Wim Zondag

Uit de bestuursvergadering van 10 augustus 2020
Financiën
Onze voorlopige jaarcijfers zijn door het Centraal Bureau geaccepteerd. Waarschijnlijk krijgt de afdeling
dit jaar alsnog een afdracht uit Amsterdam. Wanneer dat zal gebeuren en hoe groot het bedrag wordt is
nog niet bekend. Hierdoor is een wat onzekere situatie ontstaan. Daarom moeten we goed met het aan
wezig geld omgaan. Een tekort zoals vorig jaar (ruim € 500) kunnen wij ons niet meer permitteren.

Lezingen
De werkgroep Avondactiviteiten heeft voor september tot december een planning gemaakt. Die is elders
in dit nummer te lezen.
Door de coronaregels gaat er wel iets veranderen. De opstelling van de zaal zal anders worden in ver
band met de 1,5 meter afstand.
Ook moet er een telefoonnummer komen waar deelnemers zich moeten aanmelden. Niet leuk, maar voor
de veiligheid van onze bezoekers wel zo verstandig.
Per keer wordt gekeken welke regels noodzakelijk zijn. De gegevens komen in de Nivonette van septem
ber.

Museumbezoek
De werkgroep Museumbezoek is zich wel aan het oriënteren, maar ziet nog geen mogelijkheden be
zoeken aan te bieden met de meerwaarde van een rondleiding. Wanneer er zich nieuwe mogelijkheden
voordoen zal de werkgroep weer in actie komen.

Nivonette
De digitale Nivonette is goed ontvangen. Mensen die geen computer hebben worden, zij het dan ook
zeer beperkt, eveneens op de hoge gehouden van onze activiteiten.
In september verschijn er nog één keer een papieren Nivonette.

