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Ledenbrief 2020

Beste VDM-ers,
Niemand zal ontkennen dat 2020 een bijzonder jaar is. Dat geldt waarschijnlijk voor u persoonlijk, maar ook
voor VDM. Het bestuur is het jaar door, met inachtneming van de maatregelen, meestal op de geplande
momenten toch bij elkaar geweest. En gelukkig bleef de gezondheid en de sfeer tot nu toe goed.
Uiteraard hebben we als bestuur gezocht naar mogelijkheden om te doen wat we kunnen en moeten doen als
vereniging. Via de stukjes in Maurik Rond hebben we u zoveel mogelijk op de hoogte willen houden.
Gehoor gevend aan alle maatregelen hebben we geen momenten kunnen vinden om onze jaarvergaderingen
te kunnen houden. Helaas.
We hebben gemeend om de stukken die onder normale omstandigheden tijdens de jaarvergadering ter tafel
komen zoals gebruikelijk naar u toe te sturen. Maar in plaats van reageren tijdens de jaarvergadering kunt u uw
reactie nu mailen via de site van VDM of persoonlijk met een van de bestuursleden.
In het jaarverslag kunt u lezen wat we vorig jaar gedaan hebben. Een aantal van de projecten lopen nog steeds
door, maar als gevolg van de situatie staat alles jammer genoeg op een (zeer) laag pitje. En nieuwe zaken
dienen zich momenteel nauwelijks aan.
Naar aanleiding van het financiële verslag wil ik de penningmeester en de kascommissieleden bedanken voor
hun inzet. Bertha van de Garde moet na twee jaar aftreden als kascommissie lid. Wie is bereid om toe te treden
tot de kascommissie? Graag zien wij binnenkort uw aanmelding.
Aan díe leden die hun contributie voor 2020 nog niet overgemaakt hebben wil ik vragen dit alsnog te doen
zodat de penningmeester de boeken over 2020 aan het eind van dit jaar kan afronden.
In het jaarplan van 2021 kunt u onder meer lezen hoe we er bestuurlijk voor staan. Dat vinden we zelf wel een
flink probleem. Wij vragen u daarin om nieuwe bestuursleden, inbreng en ondersteuning. Zonder deze zaken
kan het bestuur niet verder. En het zou jammer zijn om na ruim 20 jaar VDM te stoppen.
Echter in deze tijd wil ik geen extra somberheid brengen daarom blijf ik optimistisch.
Als bestuur wensen wij u veel sterkte en vooral een goede gezondheid toe.
Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Corrie Blommaert - ter Beek (voorzitter)

