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Lichtflits, juni 2020 
 

 
Beste Leden, 
 
In nauw overleg met de zwembaden gaan we vanaf 3 juni a.s. weer zwemmen. 
Petra van Kemenade heeft de zwemmers geïnformeerd over de voorwaarden, waaronder er weer 
gezwommen kan worden. Op de website kunt u de voorwaarden zien, als u die kwijt bent geraakt. 
Binnenkort wordt duidelijk of we weer met Tai-Chi kunnen beginnen. De deelnemers krijgen van 
Petra hierover informatie. 
 
In de periode (maart en april), dat er geen Tai-Chi en zwemmen was, hebben we de bijdrage voor die 
activiteiten ook niet geïnd. Vanaf mei zal de bijdrage wel weer geïnd worden. Met Opti Sport zijn we 
nog in overleg of we voor die periode ook de huur niet behoeven te doen. 
 
Het reisje zal dit jaar, als gevolg van het coronavirus, niet georganiseerd worden. Het lijkt ons te 
risicovol, om in juni een reisje met de bus te houden. Intussen hebben we bericht ontvangen van Jac. 
de Kort, dat er weer busreizen uitgevoerd mogen worden. Gezien het risico dat er nog steeds is en de 
korte tijd, die er is om de reis te organiseren, waarbij ook leden van KBO Eersel uitgenodigd moeten 
worden, om de bus vol te krijgen, hebben we besloten een jaartje over te slaan. 
 
We hebben geen leden of andere persoon kunnen interesseren voor de functie van secretaris van 
onze vereniging. Het bestuur ziet zich dus genoodzaakt, een aantal activiteiten, niet meer te 
organiseren. Wij hebben besloten om nog wel lezingen te verzorgen, het zwemmen en Tai Chi door 
te laten gaan en uiteraard ook de jaarvergadering. In onze zomervergadering zullen wij besluiten, 
welke activiteiten we kunnen blijven doen en hoe de invulling van het bestuur zal zijn. We zullen jullie 
daarover zo spoedig mogelijk informeren. 
 
Een van de wijzigingen, die we overwegen is om in de jaarvergadering tevens de begroting voor het 
lopende jaar te behandeld en aan jullie goedkeuring voor te leggen. De bijeenkomst eind december 
om de begroting te bespreken en goed te laten keuren, komt dan, mede gezien de geringe opkomst 
van de leden, te vervallen. 
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