RECREATIEVE VERENIGING CRANEVEER
JAARVERSLAG september 2020 - augustus 2021
De recreatieve vereniging heeft als doel de bevordering van het onderling contact tussen de
bewoners van Alteveer en ‘t Cranevelt. Vanuit die doelstelling faciliteert het bestuur zoveel
mogelijk gezellige en/of sportieve activiteiten voor en door buurtbewoners. De vereniging is
opgericht op 29 september 1973.
Het afgelopen verenigingsjaar was een bijzonder verenigingsjaar, omdat door de
opeenvolgende Corona-crisissen het verenigingsleven vooral stil lag. In september waren de
activiteiten opgestart, maar vrij snel daarna moest alles worden stilgelegd. Pas vanaf het
eind van het seizoen was er meer mogelijk, konden enkele groepen voorzichtig starten en is
er een bingomiddag georganiseerd.
1.

Het bestuur:

Het bestuur heeft het afgelopen jaar een paar keer fysiek vergaderd, maar er was vooral
overleg via app en mail. Ook is er in februari een digitale Algemene Leden Vergadering
gehouden. De zoektocht naar een nieuwe penningmeester heeft resultaat gehad. In februari
trad Fea von der Heide toe tot het bestuur. Helaas heeft Fea na een aantal maanden moeten
besluiten haar functie weer op te geven.
Het bestuur kende in seizoen 2020-2021 de volgende samenstelling en functieverdeling:
Voorzitter
Sylvia Kortenraij
Secretaris
Marjan van Roon
Penningmeester
Jorgo Trautig en vanaf februari Fea von der Heide
Commissielid/huisvesting Louis Bosman
Commissielid
Inez van de Kerkhof
Commissielid
Vanaf februari Jorgo Trautig
Ledenadministratie
Sylvia Kortenraij
2.

Leden:

Het aantal ingeschreven leden gedurende het jaar is niet representatief geweest, omdat er
voor de meeste groepen geen contributie werd geheven.
Het aantal wijkbewoners die de vereniging een warm hart toedraagt, bedraagt nog steeds
circa 400 individuen/ gezinnen.
De vereniging heeft zes ereleden, nl: Pim Boschma, Bas Groeneweg, Maurice Lankheet,
Marjan van Roon, Henk Wagenaar en Jan Wammes (Jan Wammes is op 8 september 2021
overleden).

3.

Activiteiten:

Wekelijkse activiteiten:
Zowel in de recreatiezaal van Craneveer als in de beide gymzalen zijn de wekelijkse
activiteiten van overheidswege stilgelegd. Vanaf juni kon een groep Zumba weer beginnen
en ook de biljarters konden starten.
Incidentele activiteiten:
In dit verenigingsjaar konden we geen incidentele activiteiten organiseren.
Zowel St Maarten als het paaseieren zoeken werden afgezegd.
Wel hebben we in december een verrassingspakketje gemaakt voor alle wijkbewoners.
De bestelde hazen en eieren zijn dit jaar met een kleurplaat gegeven aan de kinderen van de
school en speelzaal. De kinderen werd gevraagd de kleurplaat te kleuren en bij een ander in
de bus te doen.
In maart werd de zaal wel gebruikt voor de verkiezingen van de Tweede Kamer.
4.

Informatiekanalen CRANEVEER:

Het blad CRANEVEER is zes keer verschenen en wordt huis-aan-huis in de wijk bezorgd. We
weten dat het blad door veel mensen met plezier en ook goed gelezen wordt.
Binnen de redactie zijn er diverse personele wijzigingen geweest en des te groter de
prestatie om toch steeds een mooi blad te maken.
Met de websitecommissie zijn korte overleg lijnen en dit is prettig. Wij realiseren ons echter
dat de website op een aantal onderdelen niet meer actueel is en niet interactief. Er is een
actief Facebookaccount ‘Craneveer’, welke net zo veelzijdig en informatief is als het blad.
Daarnaast bestaat er vanuit Craneveer een Nextdoor account.
5.

Giften en verstrekte bijdragen:

De vereniging ontvangt structureel een bijdrage van de gemeente, om zaken te organiseren
die de binding in de wijk bevorderen. Er zijn afgelopen jaar geen andere bijdragen en/of
giften binnengekomen.
De vereniging ondersteunt financieel diverse andere activiteiten in de wijk. Dit jaar heeft
alleen het Oranje comité een bijdrage gekregen.
6.

Algemene Ledenvergadering (ALV):

Dit seizoen is er één keer een ALV georganiseerd, dit maal digitaal. Hierbij waren tien leden
en zes bestuursleden aanwezig. Tijdens de bijeenkomst werd Fea von der Heide benoemd
als bestuurslid. Daarnaast werd Jorgo bedankt voor zijn jarenlange inzet als penningmeester.
Jorgo zal nog enige tijd – tot einde 2021 - aanblijven als algemeen bestuurslid.

6.

Continuïteit Craneveer:

Aan het einde van het verenigingsjaar werd duidelijk dat vanaf oktober de vacature van
penningmeester opnieuw ingevuld moet worden. Daarnaast hebben twee andere
bestuursleden te kennen gegeven uiterlijk eind 2021 te stoppen met hun bestuurswerk voor
Craneveer. Vanaf augustus zijn wij gaan werven voor nieuwe bestuursleden. Tot heden
zonder resultaat. Als er in de komende maanden geen nieuwe bestuursleden bijkomen, dan
is de continuïteit van Craneveer ernstig in het geding. Met drie bestuursleden is een
vereniging zoals de onze niet draaiende te houden.
Hoe graag wij ook vooruit willen kijken, onder meer naar het verwachte 50-jarig jubileum in
september 2023, zonder nieuwe bestuursleden kunnen wij niet verder.
7.

Dank:

Aan het eind van dit rare verenigingsjaar proberen we weer vooruit te kijken. We hopen dat
de vereniging voldoende vitaal zal blijken te zijn om door te gaan na de crisis.
Dank voor iedereen die de vereniging steunt en mee helpt om deze draaiende te houden.

Marjan van Roon
September 2021

