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Beste leden en geïnteresseerden,
Ruim twee weken geleden werden wij verrast door het feit dat onze
voorzitter Kees Spaans aangaf te stoppen. Kees is na zijn
aantreden in januari flink van start gegaan met een aantal zaken in
de clubruimte aan te passen en een moderner uiterlijk te geven.
Ook waren er nog een flink aantal goede ideeën. Helaas gaf hij
aan om persoonlijke redenen te stoppen. Zijn gezondheid was
hierbij één van de belangrijkste beweegredenen. Wij wensen Kees
het allerbeste in de toekomst. Gelukkig heeft hij aangeven nog wel
klusjes voor de club te willen blijven doen.
De overige bestuursleden gaan door en Herman Römer-PA9HR
neemt als langstzittend bestuurslid de functie van voorzitter waar
tot aan de volgende ALV in januari.

Het is onvoorstelbaar maar we zijn nu al zo’n 7 maanden gesloten.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer open en vindt u straks de weg
en de motivatie weer om de club te bezoeken. De gewoonte om op
woensdagavonden naar Cathland af te reizen zal er weer in
moeten slijten.
Ondanks dat al een flink aantal van onze leden 1 of 2 vaccinaties
hebben gekregen zullen we toch nog wel een tijd vast zitten aan de
1,5 meter maatregel en de daarbij horende beperking van het
aantal bezoekers.
Wij gaan in ieder geval snel aan de slag om de club op te ruimen
na al het geklus en hopen u binnenkort te kunnen verblijden met
een bericht van heropening en daarbij ook nog helaas het
geldende COVID-19 protocol voor bezoekers.

WATSGEBEURD?
In de periode dat we dicht waren is er flink wat veranderd, we gaan
niet alles verklappen, maar o.a. de technische ruimte is
onherkenbaar. We vonden stopcontacten waarvan we het bestaan
niet wisten. Jan Dielissen is hard aan de slag gegaan in de shack
en Peppo heeft uren zitten turen naar kleurcodes en is een heel
eind op weg met een gigantische sorteerklus van onderdelen.
Onderdelen die gratis voor de leden te gebruiken zijn. Kees heeft
het oude schoolbord verwijderd, muren gewit en nog veel meer.
Dus als we weer open zijn, snel naar Cathland!

Verkoping online
Voor het vertrek van Kees waren we bezig met de planning van
een online verkoping. We hadden nog geen uitnodiging verstuurd
met daarbij een protocol waarin de gang van zaken wordt
uitgelegd. We hopen dat het lukt omdat nog voor de zomer uit te
rollen. Er zijn nu wat hobbels op de weg ontstaan die we eerst
moeten oplossen. Door de lange sluiting en het niet doorgaan van
de verkopingen vorig jaar verzuipen we inmiddels in de spulletjes.

VAKANTIE?

Misschien heeft u ondanks alle onzekerheden toch een vakantie
geboekt in Nederland of zelfs in het buitenland. In een hotel, met
tent of caravan of met uw eigen boot. Wij wensen u een heel
prettig vakantie, ontspan van het (thuis)werken en kom gezond
weer terug!........en voor de vele thuisblijvers, oostwest thuis best!

