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Lieve mensen,
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een beetje een vrije weergave van een oud gedicht dat begon
met: een nieuwe lente, een nieuw begin. 2020 begon lekker zorgeloos. Geen wolkje aan de lucht.
Maar al snel waren daar die donkere wolken die vanuit het oosten als een koude deken over ons
heen vielen. Hoe anders is dat aan het begin van 2021. Nog steeds die donkere wolken en we
staren naar de lucht om wat lichtere plekken te zien. Helaas is een zonnebril nog niet nodig.
Toch gaan we proberen met een positieve blik het nieuwe jaar in te gaan. Een jaar waarin we het
virus beteugelen, een jaar waarin we weer terug kunnen naar normaal, een jaar waarin The
S(w)inging Company weer bij elkaar kan komen. Om te repeteren, om op te treden en om elkaar
vast te houden.
Een goed jaar gewenst!
Afgelopen weken is het bestuur twee keer digitaal bij elkaar geweest. Daarbij hebben we twee
onderwerpen tegen het licht gehouden. Ten eerste was dat de contributie en ten tweede was dat
de Algemene Vergadering (AV).
Maar eerst nog wat anders. En dat is geen prettig bericht. Gisteren was ons tweede overleg. Bij
aanvang van dat overleg heeft Piebe aangegeven dat hij lichamelijk veel klachten heeft. Te veel om
zijn taak als penningmeester goed uit te kunnen voeren. De komende dagen moet Piebe voor
verschillende onderzoeken naar verschillende ziekenhuizen. Dat trekt een grote wissel op hem.
Piebe heeft dan ook gezegd dat de taak van penningmeester hem te zwaar valt en dat hij deze
taak neerlegt. Wij waren erg geschrokken van dit bericht.
Op korte termijn zullen Piebe en ik overleggen op welke wijze de taak van Piebe overgenomen kan
worden.
Terug naar waar ik mee begon: de bestuursvergadering. Om met de contributie te beginnen. Er
kan wel gesteld worden dat we met trouwe leden te maken hebben. Ik vermeld het hier nog maar
eens dat de contributie gewoon betaald wordt. En dat wordt zeer gewaardeerd! Samengevat komt
het erop neer dat we afgelopen jaar meer inkomsten dan uitgaven hebben gehad. En gelet op de
lagere kosten, hebben wij besloten, behoudens goedkeuring van de AV, de maandelijkse bijdrage
te verlagen naar € 10,--. Voorlopig totdat we weer gaan repeteren. Als je inmiddels januari al
betaald hebt, dan kun je dit verrekenen met de betaling van februari.
Het tweede onderwerp dat het bestuur besproken heeft, betreft de AV. We hebben hierover
afgesproken dat we deze eind maart plannen. Na dinsdag is deze datum wellicht een utopie, maar
dat zal tegen die tijd blijken. Als we in maart nog niet bij elkaar mogen komen, stellen we voor de
AV te beperken tot het afwikkelen van het jaarverslag en de rekening 2019 en 2020. Daarvoor
hoeven we niet per sé bij elkaar te komen. De wijze waarop we dat gaan doen, zullen we nog
melden.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze mail, neem gerust contact
op.
Namens het bestuur van The S(w)inging Company,
Andries
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