NIEUWSBRIEF 3
IN DERDE VERSNELLING vzw
SENIOREN VERENIGING VAN DE VRT
Beste vrienden, gepensioneerden, hopelijk stellen jullie het goed en zijn jullie
gevrijwaard gebleven van het coronavirus.
2020 zullen we blijven herinneren als het covid-19-jaar. Midden maart kwam er een
lockdown zodat, net zoals bij andere verenigingen, alle activiteiten werden afgelast.
Het verenigingsleven werd bijna volledig lamgelegd. Groepsbezoeken met gids was
niet mogelijk, restaurants waren gesloten, het aantal plaatsen in de autocar was
beperkt, kortom, we hebben alle geplande uitstappen moeten annuleren.
De verwachtingen voor het voorjaar van 2021 zijn momenteel helaas niet gunstig. Het
is afwachten op de maandelijkse/wekelijkse wijzigingen van het covid-19 alarmniveau.
Meerdere afgelaste activiteiten werden terugbetaald aan de deelnemers. Drie
activiteiten van 2020 waarvoor al ingeschreven en gestort is zijn verplaatst naar 2021.
– Toneel Antwerpen op 14 febr 2021 (voor zover de datum niet gewijzigd wordt)
– Ros Beiaard op 30 mei 2021 (voor zover de datum niet gewijzigd wordt)
– Rupelstreek/ St Bernardus Abdij Hemiksem (datum nog te bepalen)
Voor de buitenlandse reizen naar Bilbao/St Sebastian en Dresden/Weimar is het
afwachten hoe de situatie is in het binnen- en buitenland. Samen met de touroperator
wordt alles opgevolgd.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte.
Vermits er in 2020 maar 4 activiteiten hebben plaats gevonden zijn de uitgaven voor
de autocars en de uitstappen beperkt gebleven. De werkingskosten zijn gedaald, wat
uiteindelijk resulteert dat onze beschikbare financiële reserve is gestegen.
Het bestuur heeft daarom besloten om het lidgeld voor 2021 éénmalig te
verlagen tot 10 €/pp
MET DEZE DE UITNODIGING OM IN 2021 AAN TE SLUITEN BIJ ONZE VERENIGING.
Verdere details voor aansluiting staan in de brief “ Lidmaatschap 2021”
In de hoop dat we in het voorjaar één of meerdere activiteit kunnen organiseren
wensen we jullie vooral een goede gezondheid, vrij van alle virussen.
Hou jullie gezond en zorg goed voor uw medemens
Beste groeten
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