
 
 
Arnhem, 10 oktober 2020, 

Beste groepsvertegenwoordigers en aanmelders voor de ALV van 14 oktober 2020, 

 

Vanmiddag heeft het bestuur van Craneveer besloten om de geplande ALV van woensdag 14 oktober 

voorlopig uit te stellen. 

Voor diverse mensen, zowel bestuursleden als leden,  voelt het niet goed om nu bijeen te komen 

i.v.m. de coronapandemie. Sommige groepsvertegenwoordigers hebben zich expliciet om die reden 

afgemeld. 

We denken dat het belangrijkste agendapunt voor de meeste leden zou zijn punt 9; het voorstel 

compensatie contributie i.v.m. corona. We wilden aan de leden voorstellen om de contributie voor 

dit jaar met 20% te korten, zodat leden van alle groepen gecompenseerd worden. Sommige leden 

konden via digitale lessen of buiten doorgaan, andere groepen hebben in de vakantieperiode lessen 

kunnen inhalen. Sommige leden hebben afgezien van activiteiten en andere groepen zijn toch weer  

vrij snel opgestart. 

Doordat de coronaonzekerheid weer sterk toeneemt stellen we nu voor om tot eind 2020 geen 

contributie van de leden te innen. We hopen dan in januari weer met alles op een meer normale 

wijze te kunnen starten/doorgaan. Het bestuur wil dan komen met een contributievoorstel voor het 

hele seizoen (augustus 2020 tot en met juni 2021) 2020 – 2021. In dat voorstel nemen we dan mee of 

activiteiten deze maanden kunnen blijven doorgaan, of dat er weer  veel activiteiten gestopt worden. 

Een ander belangrijk punt dat we met jullie willen delen is dat er serieus kijk is (eigenlijk is het al 

zeker) op een nieuwe penningmeester. Ze heeft een gesprek gehad met twee bestuursleden en 

binnenkort maken ook de andere bestuursleden kennis met haar. We hopen dat bij een wat latere 

vergadering meer leden dan nu zouden komen, haar benoeming kunnen ondersteunen en haar 

welkom kunnen heten. 

Als er voor de nieuwe ALV vanuit de groepen wensen of mededelingen zijn, dan horen we dat graag. 

Voor nu een hartelijke groet van het bestuur we hopen  dat jullie allemaal gezond blijven en dat we 

snel weer allerlei gezellige activiteiten naast de wekelijkse activiteiten kunnen organiseren. 

Hartelijke groet, 

Bestuur Craneveer 

Marjan van Roon 

Secretaris Craneveer. 

 

 

 


