Jaarverslag van de secretaris over 2021
In het jaar 2021 waren er gezien de corona maatregel slechts 3
bestuursvergaderingen. In deze vergaderingen werden de vaste
onderwerpen en ontwikkelingen binnen onze afdeling besproken en werd
ook gediscussieerd over landelijke en lokale ontwikkelingen in de
gehandicaptenzorg.
Omdat het bestuur grote waarde hecht aan het (regelmatig) contact met
de leiding van onze clubs, hetgeen echter gezien de coronaperikelen
fysiek niet mogelijk was, en het daarnaast een blijk van waardering is voor
het werk van onze vrijwilligers hebben we in 2021 alle vrijwilligers een
attentie laten bezorgen.
Ook alle deelnemers aan onze activiteiten, die helaas maandenlang stil
hebben gelegen, hebben we een presentje laten bezorgen. Ook met
Kerstmis afgelopen jaar heeft een ieder, zowel vrijwilliger als deelnemer
een attentie ontvangen.
Gelukkig hebben we met corona-aanpassingen en de nodige corona
gerelateerde onderbrekingen enkele maanden kunnen zwemmen.
Het bestuur heeft gezien het noodzakelijke stopleggen van alle activiteiten
vanaf maart 2020 besloten om bij opstart van de activiteiten in 2021 geen
contributie over 2021 te heffen.
Normaliter geef ik in het jaarverslag een overzicht van de door ons, of
door ons mee georganiseerde activiteiten over het afgelopen jaar, maar
helaas heb ik dit jaar niet veel te vermelden.
Wel organiseerde wij op 28 oktober een ingelaste ALV (algemene
ledenvergadering). De reden voor deze ingelaste vergadering was het
gegeven dat KansPlus Houten voornemens is de landelijke structuur op
kort termijn te wijzigen en aan de besturen van de ledengroepen is
gevraagd om aan te geven, naar welk model/variant de voorkeur uitgaat.
Ook werd in deze vergadering de jaarstukken 2019 en 2020 vastgesteld.
Helaas dus in 2021 geen familiedag, geen carnavalsmiddag, geen
curlingavond etc., maar wel een beperkte Verwen-dag bij Severinus die
deze keer laat in het jaar gehouden werd. Ook de moederreis heeft in
aangepaste vorm kunnen plaatsvinden. Het verslag hiervan kunt u op de
website terugvinden.
Wel verzoek ik u om zondag 9 oktober (2022) vrij te houden voor onze
jaarlijkse familiedag in de Hofnar. Deze zal ook dit jaar muzikaal omlijst
worden door Wiljan van Gerven. T.z.t. ontvangt u de officiële uitnodiging.

Vermeldenswaardig is dat in 2021 het 50 jaar geleden is geweest dat Fred
Stetter onze zwemclub de Dolfijnen heeft opgericht en dat hij net als Mart
Wijnen, die vanaf het eerste uur vrijwilliger is bij de Dolfijnen al die jaren
iedere zaterdag nog steeds acte de présence geven. Natuurlijk is in 2021
aan dit jubileum aandacht besteed en wacht hen in dit jaar nog een
gezellig etentje.
Het bestuur is zeer content met het gegeven dat ondanks de grote uitval
aan activiteiten alle vrijwilligers te kennen hebben gegeven dat zij zich ook
in de toekomst blijven inzetten voor onze doelgroep. Ook onder de
deelnemers aan onze activiteiten is er nauwelijks of geen mutatie geweest
vanwege de coronaperikelen. Bij de Uitlaat hebben we zelfs drie nieywe
leden mogen verwelkomen.
Al met al was 2021 noodgedwongen een rustig jaar aan activiteiten,
vergaderingen etc.
Het is de redactieraad nog iedere keer gelukt de nieuwsbrief inhoudelijk
gevuld te krijgen maar wij zouden het zeer op prijs stellen als onze leden,
vrijwilligers en de diverse clubs ook eens een keer kopij inleveren.
Dit geldt overigens niet alleen voor de nieuwsbrief. Ook voor de website
zitten wij dringend om kopij te springen. Maak daar gebruik van a.u.b.
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