Zandvliet, december 2020

COVID-19
Update
Beste Lid
Het jaar 2020 begon hoopvol. Corona was voor velen een Mexicaans bier of een ver-van-mijn-bed-show uit
China. Zonder zorgen was onze eerste activiteit half januari een feit: eerste algemene informatieve vergadering
met een vooruitblik op ons koningrijden van 15 maart 2020.
Nadien volgde nog een succesvolle carnavalstoet te Ekeren met ruim 50 aanwezige leden. Wie had nadien
gedacht dat de nummertrekking onze laatste activiteit van het voorjaar zou worden? Gelukkig konden we 2020
nog eindigen door aan huis te komen met Sinterklaas en Zwarte Piet. Hierdoor maakten we 50 kindjes blij met
een klein snoeppakket en een waardebon van speelgoedwinkel FUN.
We hebben ook van 2020 geleerd dat het plannen van activiteiten moeilijk is door de constante onzekerheid.
Ook 2021 blijft nog één groot vraagteken, maar we proberen positief te zijn en maken alvast een voorzichtig
overzicht.
Kalender 2021
Aangezien de verstrengde maatregelen voor de horeca nog tot eind januari blijven duren en we niet bepaald
versoepelingen zien voor het eerst zullen we het koningrijden van zondag 7 maart 2021 verschuiven naar
ZONDAG 29 AUGUSTUS 2021! Deze datum valt samen met de Berendrechtse kermis. In combinatie met hopelijk
goed weer wordt dit zeker en vast een topweekend!
Dit wil zeggen dat de kalender van 2021 er anders gaat uitzien. We kunnen nu al zeggen dat alle activiteiten tot
eind maart zijn uitgesteld! Geen algemene informatieve vergadering, nummertrekking, teerfeest, koningrijden
of keizerrijden in het voorjaar! Van zodra we de nieuwe kalender hebben opgesteld laten we het u zo snel
mogelijk weten per briefwisseling.
Op de website kan u ook steeds de meest actuele kalender bekijken.
Lidgelden
Begin 2021 zal iedereen de brief ontvangen voor het lidgeld te betalen voor 2021. Doordat er nog enkele
activiteiten hebben kunnen plaatsvinden en de werkingskosten bleven doorlopen, werd na lang wikken en
wegen besloten de tarieven te behouden zoals die van 2020.
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