
 

 

 
jaarverslag 
1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020 

________________________________________________________________________________ 
 
Vereniging 
 
Aan het begin van het seizoen heeft Het Venster 50 leden en 8 donateurs. 
Op 31 aug. 2020 zijn het er 47 leden en 6 donateurs  Dit jaar kregen we 2 nieuwe leden, 
vertrokken er 2 donateurs, zijn er 2 leden overleden en hebben 3 leden hun lidmaatschap 
opgezegd.  
 
Aan het begin van het seizoen bestaat het bestuur uit Herman de Rijk (voorzitter), Martin 

Schuitemaker (penningmeester), Petra Wubs (secretaris) en op de leden vergadering van 18 

oktober 2019 is Marieke de Vries unaniem verkozen door de leden als algemeen lid.  Wil Gouda 

doet nog altijd de boekhouding, waar het bestuur heel blij mee is. 

 
Ongeveer 22 leden, ca 45% van het aantal leden en donateurs is actief in één of meerdere 
commissies. In totaal zijn er 13 commissies, waarin meerdere leden actief zijn en voor nog eens 3 
taken is 1 lid verantwoordelijk.  
 
 
Hieronder volgt per commissie een verslag:  
 
Bloemen commissie 
 
De bloemen commissie bestond op 01-09-2020 uit Agnes, Frowa, Nanda en Petra  In november is 
Agnes met de bloemen commissie gestopt.  Frowa en Petra hebben het Venster klaar gemaakt 
voor de kerstperiode en samen met Nanda de zondagen in december van bloemen voorzien.  In 
januari is Anke bij de commissie gekomen en is Catrien als reserve toegevoegd aan de commissie.  
We kopen soms bloemen, nemen onze eigen bloemen van thuis mee, of we creëren iets uit eigen 
of de Venster tuin.  Als het lukt, zijn de bloemen duurzaam en soms wordt er een creatie gemaakt 
die bij het thema van de zondag past. Vanaf half maart t/m eind augustus hebben wij geen 
bloemen verzorgt omdat het Venster gesloten was door de corona.  
 
Boeken en Beelden  
 
Hannie en Marieke vormen de commissie. In de coronaperiode met de intelligente Lock down 
hebben we het initiatief genomen om elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur de bieb van Het 
Venster te openen. Zo was er een beperkte mogelijkheid om boeken of dvd’s te lenen. Tegelijk 
creëerden we zo wat ruimte voor onderling contact met inachtneming van de beperkende 
maatregelen. Wekelijks kwamen er enkele Vensterleden ‘aanwaaien’.  
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Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het uitlenen van zowel boeken als beelden weinig 
gebeurd. Er is geen vraag naar uitbreiding van de collectie. Soms wordt er een boek aangeschaft  
naar aanleiding van een lezing (waarbij de inleider ook de auteur is). 
  
We stellen voor om de commissie slapend te houden en op termijn binnen de ALV een besluit te 
nemen over de voortgang. 
 
 
Exposities  
 
Anja van Roekel en Rinie zijn verantwoordelijk voor de exposities in Het Venster. Officieel zijn we, 
geloof ik, geen commissie. We hebben dan ook niet zo veel te melden, behalve het volgende: 
 
- Bij de wisseling van kunstwerken is altijd een van ons aanwezig, ter assistentie. Een van 

beiden neemt meestal contact op met de kunstenaars, om een ‘wisseldatum’ af te spreken. 
- Er zijn 2 tot 4 x per jaar nieuwe exposanten, meestal uit onze eigen kring, waar we gelukkig 

kunnen beschikken over prachtig werk van talentvolle fotografen en schilders. Zolang we 
zelf nog voldoende te exposeren hebben, gaan we niet op zoek naar externe kunstenaars; 
dat geeft ons teveel extra werk en gedoe met verzekeringen, vervoer, etc. 
De foto’s van de kunstwerken worden op de website gezet, in een dynamische slide-show. 

- In 2019 zijn er 10 wissellijsten met passe-partouts  aangeschaft voor foto-exposanten. De 
kosten daarvoor zijn verrekend met Wil Gouda.  
Tot nu toe is van de wissellijsten  2 x gebruik van gemaakt – en komend najaar opnieuw - 
door Martin Schuitemaker. 

- De schilderijen van Nanda Veerbeek hebben door de coronacrisis wat langer gehangen dan 
de bedoeling was (vanaf begin maart tot eind september 2020).  

- Vooralsnog  zijn er geen extra kosten in het verschiet. 
 
Commissie kaarten  
 
Anke en Petra  zorgen er voor dat elk lid op zijn/haar verjaardag een verjaardagskaart in de bus 
krijgt.  
De leden met de respectabele leeftijd 80 +  krijgen ieder jaar als extraatje een mooi boeket 
bloemen. 
 
Gebouw en onderhoud  
 
Om mee te beginnen herinner ik nog even aan het aanschaffen en ophangen van de infrarood 
verwarmingspalen in het voorjaar van 2019 voor de zaal en in het najaar een extra unit voor in de 
huiskamer. In het voorjaar en najaar van 2019 hebben we uitgebreid geëxperimenteerd met het 
goed afstellen en inregelen van de verwarming in de zaal ook in verband met de yogalessen van 
Annemarie die door de week worden gegeven. In deze perioden zijn ook nog regelmatig de 
gaskachels gebruikt als aanvulling. Het was de bedoeling om ook deze winter te bekijken hoe goed 
we ermee konden verwarmen, maar ten eerste hebben we een heel zachte winter gehad en ten 
tweede heeft corona roet in het eten gegooid. Tijdens de testfase zijn we er achter gekomen dat 
onze elektriciteitsvoorziening onvoldoende vermogen had om alle 4 verwarmingsplaten van 
elektriciteit te voorzien. Daarom is begin 2019 de meterkast door Stedin aangepast naar een 3 
fasen 
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systeem, waardoor er nu ruimschoots stroom voorhanden is. Tevens zijn ook de elektrische 
leidingen naar de 4 panelen opnieuw aangelegd door Jan en mij. 
Door de omschakeling naar elektrische verwarming is ook ons stroomverbruik sterk gestegen ( en 
ons aardgasverbruik duidelijk gedaald). Vanuit milieuoogpunt is het dan handig om zelf een deel 
van 
de elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en dit is uitgekomen op de installatie van 10 
zonnepanelen in juli 2019 op ons prima gesitueerde dak op het zuiden. De opbrengst van de 
installatie in het afgelopen jaar is goed geweest. 
Mede vanuit milieuoogpunt zijn in 2018 de plafondlampen in de zaal vervangen door armaturen 
waar LED lampen in passen. Dit gaf een grote besparing van 150 watt gloeilampen naar 10 watt 
LED lampen. Tevens zijn in 2019 de TL-balken in de huiskamer vervangen door LED armaturen. 
Hiermee zijn we weer helemaal bij de tijd met onze verlichting. 
In de coronaperiode zonder activiteiten in het gebouw, was er prima gelegenheid om de 
binnenzijde 
van het gebouw op te knappen door alles een verfbeurt te laten geven. Hiervoor moest de hele 
binnenkant worden gestript en naderhand weer worden aangekleed. Na de opknapbeurt ziet het 
er 
binnen weer netjes uit. Tevens heeft de buitenzijde een verfbeurt gehad en zijn de onderdorpels 
van 
de ramen vervangen. Het gebouw is weer klaar voor jaren gebruik. 
Hiermee heb ik de belangrijkste werkzaamheden van de gebouwcommissie beschreven. 
 
Initiatiefgroep Duurzaamheid 
 
De initiatiefgroep Duurzaamheid is een initiatief vanuit het Venster en gestart in 2014 door Els en 
Hannie.  
Nadat Els overleden is, heeft zich vanuit het Venster niemand gemeld om de vacature in te vullen. 
Hannie heeft samen met andere Veense belangstellenden, onder de naam Samen Duurzaam, nog 
diverse activiteiten georganiseerd. Er zijn bijvoorbeeld tijdens de week van de duurzaamheid in 
oktober een aantal activiteiten georganiseerd en ook diverse duurzaamheidscafés in de 
Cultuurfabriek.  
 
In het Venster zijn de afgelopen jaren al veel initiatieven van de grond gekomen rond 
duurzaamheid, zoals gebruik bio- en ecologische producten, de aanschaf van zonnepanelen en de 
infraroodpanelen.  
 
De recreatie (creatieve activiteit met hergebruik van materialen) blijft nog iedere maand 
doorgaan. Wat het Venster betreft zal de initiatiefgroep duurzaamheid stoppen, wat natuurlijk 
niet wegneemt dat er initiatieven mogelijk blijven op dit gebied. 
 
 
Coördinatiegroep Eten met zin  
 
In april van dit jaar, zijn wij benaderd door Lia Hol en Froukje Davids voor het project Eten met Zin, 
Dit project bestaat al in Ede en Bennekom, en de vraag was of het Venster samen met een paar 
andere partijen, waaronder Veens, iets kon betekenen om dit in Veenendaal op te zetten.  Een 
oproepje naar de leden, leverde op, dat Jocelyn en Esther zich hier in gingen verdiepen. Op dit 
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moment is men op zoek, naar een passende locatie en zijn er een aantal vrijwilligers 
geïnteresseerd, om zich hier voor in te zetten.  
 
Coördinatiegroep Omzien naar elkaar  
 
In de coördinatiegroep  zijn er enkele wisselingen geweest. We hebben afscheid genomen van 
Ronald en we hebben Wim verwelkomd als nieuw lid van de coördinatiegroep. Marieke heeft de 
taak als samen roeper van Ronald overgenomen en is contactpersoon vanuit het bestuur. Dat 
betekent dat Herman niet meer direct betrokken is.  
We hebben het afgelopen jaar in december een bijdrage aan de Vensternieuwsbrief geleverd. De 
coördinatiegroep komt ongeveer 3x per jaar bij elkaar en we delen dan de informatie over het wel 
en wee van de Vensterleden voor zover bekend bij ons en relevant. Doordat we verschillende 
contacten binnen Het Venster onderhouden, denken we dat we zo een redelijk overzicht hebben 
en ten dienste kunnen zijn van de leden. In sommige situaties hebben we een Venster lid gevraagd 
om zijn/haar expertise voor een lid in te zetten. Ook is een enkele keer gebruik gemaakt van de 
professionele ondersteuning.  
De vensterleden kunnen ons persoonlijk benaderen en er is een apart mailadres: 
omzieners@hetvensterveenendaal.nl 
 
 
De leden van de coördinatiegroep zijn: Els van Duijvenbode, Wil Gouda, Wim van Keulen, Marjo 
van Rijnsoever en Marieke de Vries-Hofman 
 
 
Commissie ontmoetingen  
 
Met veel plezier heeft de commissie ontmoetingen het afgelopen jaar weer 6 thema-
ontmoetingen voorbereid, met de commissie in de vertrouwde samenstelling van Jan Dijksterhuis, 
Jan van Donkelaar, Martin Schuitemaker en Jos Somsen. Eenmaal schoof Wim van Keulen aan met 
het prachtige thema 'Diversiteit'. Met de komst van corona werd dit meteen ook de eerste van 
twee digitale ontmoetingen. Het was even schakelen, maar in de tweede digitale ontmoeting was 
er naast een collage van beelden, teksten en muziek ook een heus ritueel waarin we elkaar 'op 
gepaste afstand' daadwerkelijk konden ontmoeten. 
 
Commissie pr 
 
Inleiding 
Overeenkomstig het besluit van de laatste Algemene Leden Vergadering d.d. 18-10’19 doet de PR 
commissie (cie.) verslag van het afgelopen jaar. 
 
Bezetting 
De PR cie. bestaat thans uit Rinie van der Leer, Jocelyn Readett en Wim van Keulen. Daarbij zij 
vermeld dat Herman de Rijk contactpersoon is vanuit het bestuur en geen vastomlijnde taak 
binnen de cie. heeft. Helaas heeft Hannie Kaemink haar deelname aan de cie. beëindigd. Er heeft 
zich nog niemand gemeld om de ontstane vacature op te vullen. 
 
Werkzaamheden 

mailto:omzieners@hetvensterveenendaal.nl
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Naast de reguliere werkzaamheden heeft de PR cie. zich bezig gehouden met het opstellen van 
een werkdocument (zie de meegestuurde bijlage), waarin de taken en de afspraken van de 
respectievelijke leden van de PR cie. nader zijn uitgewerkt en vastgelegd. Mocht onverhoopt door 
omstandigheden een taak door één van de leden van de PR cie. niet kunnen worden uitgevoerd 
dan zullen in de komende periode de leden elkaar de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen. 
Daartoe wordt een webmasterscript opgesteld. T.z.t. zullen de leden elkaar zo nodig kunnen 
vervangen.  
Verder is de PR cie. voornemens haar basistaken, de welkomstfolder, het visitekaartje en de 
briefkaarten door te lichten. 
 
Bord voorgevel 
Door Eveline de Kock en Rinie van der Leer is een ontwerpconcept gemaakt voor een bord aan de 
voorgevel (zie de meegestuurde bijlage). Het vensterbord is te plaatsen op de lange gevel (met de 
brede ramen van de zaal), ongeveer boven het tweede/ derde raam van links. Dit bord is qua 
formaat aangepast aan de te plaatsen ruimte en te zien vanaf beide loop-/ rijrichtingen. Er moet 
nog een beslissing genomen worden uit welk materiaal het bord moet bestaan en bij wie de 
bestelling geplaatst zal worden. De PR commissie verzoekt instemming van de vergadering om het 
bord te laten vervaardigen en te plaatsen. 
 
Regio PR overleg 
Het Regio PR overleg ligt al maanden stil. Uit het overleg is dan ook geen nieuws te melden. 
 
Aandachtspunten 
- De PR cie. vraagt aandacht voor het mogelijk schenden van de auteursrechten bij de digitale 
voorstellingen op YouTube en alle andere Sociaal media. 
- Wil de PR cie. haar werkzaamheden met plezier en met de nodige zorgvuldigheid kunnen blijven 
verrichten, dan moet zij kunnen beschikken over de juiste randvoorwaarden, zoals zorgvuldige 
communicatie, eenduidigheid in de berichtgeving, het hanteren van de juiste begrippen/ 
terminologie en het op tijd aanleveren van de te plaatsen kopij.  
In een apart document heeft de PR cie. haar zorgen rond de benodigde randvoorwaarden aan het 
bestuur verwoord en haar om hulp/ ondersteuning verzocht. 
 
Namens de PR commissie, 
Wim van Keulen 
 
Commissie tuin  
 
Namens de tuin commissie hebben we niet erg veel te melden. 
De 2 prachtige yucca's heeft iedereen op foto's kunnen zien als ze niet in de gelegenheid waren 
om ze in het echt te zien. 
Voor de 3de jaar op een rij is de voorjaar/zomer erg droog. Dat beginnen we behoorlijk te merken 
in de tuin. 
Sinds vorig jaar hebben we geprobeerd wat eenjarige te zaaien om wat kleur in de tuin te brengen. 
Helaas nieuwe planten/zaad pakt bijna niet. We willen vooral niks verplaatsen want dan overleeft 
het ook niet. 
Zonder onszelf veel regen toe te wensen hopen we wel dat volgende jaar wat natter is.  
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Commissie zondag  
 
Jaarverslag Commissie Zondag 
Jaarverslag tot september 2020 
De commissie bestaat uit: 
• Rinie van der Leer: contacten met voorgangers en een deel van de voorbereiding met 
voorgangers; planning samen met Martin 
• Jan Dijksterhuis: lezingen en Ontmoetingen 
• Martin Schuitemaker: een deel van de voorbereiding met voorgangers; planning samen 
met Rinie; digitale bijeenkomsten; Ontmoetingen; bijhouden rooster in Dropbox; Vrije Ruimtes; 
Open plekken 
• (Eveline de Kock is eind vorig jaar gestopt met haar werkzaamheden als coördinator van de 
commissie. Ze heeft wel de planning voor 2021 op zich genomen en prima afgerond.) 
2020 was een bijzonder jaar, half maart moesten we de deuren van Het Venster sluiten i.v.m. de 
Lock down. Dit betekende dat er vanaf dat moment geen bijeenkomsten meer mogelijk waren in 
Het Venster. 
We hebben meteen vanaf de eerste zondag er voor gezorgd dat er iedere week een digitale 
“bijeenkomst” te zien was via een link naar YouTube (19 keer) of via een Zoom-meeting (2 keer). 
Slechts op één zondag was er geen digitale “bijeenkomst”. Op deze zondag konden de leden 
deelnemen aan een Zonnewending-viering o.l.v. Taco IJzerman in de buitenlucht. 
Voor de Lock down hebben we 2 Ontmoetingen, 3 vieringen, 1 lezing en 4 Vrije Ruimtes gehad. 
Tijdens de Lock down hebben we 1 lezing, 6 vieringen, 3 Ontmoetingen en 11 Vrije Ruimtes gehad. 
 
Plannen voor de rest van 2020 
Op het moment van schrijven is Het Venster al weer drie weken open op zondag en hebben we  
een viering en 2 Vrije Ruimtes gehad. 
In de tweede helft van september, oktober, november en december staat het volgende op het 
programma: 2 lezingen, 3 Ontmoetingen, 5 vieringen en 5 Vrije Ruimtes. Deze bijeenkomsten zijn 
allemaal fysiek te beleven in Het Venster. 
Nog niet alle leden durven het aan om op zondag naar Het Venster te komen i.v.m. het nog steeds 
aanwezige besmettingsgevaar. Voor deze mensen is er een maandelijks digitaal video-magazine 
onder de titel “Ondertussen”. Dit wordt met medewerking van verschillende leden door Henk 
Harmsen en Martin Schuitemaker vormgegeven. Tevens zullen er van enkele bijeenkomsten video-
opnames gemaakt worden die in een filmpje beschikbaar komen via een link op YouTube, Martin 
zal hiervoor zorgdragen. 
Vacature 
Vacature 
Wij zijn op zoek naar een nieuw lid voor de commissie die een deel van de contacten en 
voorbereiding met voorgangers op zich wil nemen. Er staan 18 vieringen gepland voor 2021. 
Concreet zal het nieuwe lid dan 6 keer per jaar in actie moeten komen. Ook zoeken we leden die 
mee willen helpen Lezingen te organiseren.  
 
Vertrouwenscommissie  
 
De vertrouwenscommissie bestaat uit 2 leden, nl. Frowa en Marijke  
In de periode 01-09-2019 t/m 31-08-2020 is er 2 x een beroep gedaan op de 
vertrouwenscommissie. Dit is naar alle tevredenheid opgelost.  
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De piano 
 
Rinie heeft de praktische verantwoordelijkheid voor de piano, wat het volgende inhoudt: 
- 1 tot 2 x per jaar contact met de pianostemmer i.v.m. de reguliere stembeurt en/of 
eventuele ‘klachten’, Het Venster voor hem opendoen, evt. koffie schenken,  en nadien het 
gebouw weer afsluiten. 
- Minimaal 1 x per maand de watervoorziening (waterbak) van het automatische 
klimaatsysteem op peil houden (= bijvullen met gedemineraliseerd water). 
- Zorgen dat de piano absoluut niet wordt verplaatst als de waterbak gevuld is: daarbij kan 
de bodem ernstig beschadigd worden, hetgeen zelfs kan leiden tot een total löss situatie van het 
instrument. 
Als de piano door derden wordt gebruikt, of als er een wens is om hem te verplaatsen vanwege 
praktische of andere redenen, dient men met ondergetekende hierover contact op te nemen. 
De rekening voor de stembeurten wordt door de pianostemmer naar Wil Gouda gestuurd, terwijl 
ondergetekende jaarlijks de kosten voor het gedemineraliseerd water declareert. 
 
Activiteiten 
 
Zoals elk jaar is er ook dit verenigingsjaar een uitermate gevarieerd programma met vieringen, 
Venster lezingen, ontmoetingen, vrije ruimtes en open plekken.  
 
Bijzondere activiteiten waren : 
 
De jaarlijkse buiten dag als begin van het nieuwe seizoen, 2020/2021, Deze vond op 23 augustus 
plaats op het terrein van scouting De Zwervers. Ca 20 leden beleefden de eerste bijeenkomst na 
de corona tijd 
Het thema was heel toepasselijk. Wat neem je mee van de afgelopen corona periode . Iedereen 
kon iets meenemen, dat symbool stond voor haar/hem in deze tijd  Het was een mooie en 
inspirerende dag als begin van een nieuw jaar. 
 
De regiozondag was op 10 november 2019  in de Arboretumkerk te Wageningen.   
De invulling was een literair concert over het leven van Anne Zernike vertolkt door het Leonard 
Ensemble en Sanne Terlouw  De kerk zat helemaal vol en het concert was een groot succes. 
 
In het kader van Samen Duurzaam is er door het jaar heen Re-creatie. Georganiseerd door de 
Initiatiefgroep Duurzaamheid van Het Venster, om samen bezig te zijn met hergebruik van 
materialen die je thuis hebt liggen en waar je altijd al iets mee hebt willen doen, maar er niet toe 
komt. Elkaar inspireren tot iets nieuws. 
 
In de veertigdagentijd, de periode voor Pasen (12 april 2020)  zijn er iedere zondagavond, van 01-
03-2020  maart tot en met 5 april, stilte bijeenkomsten. Korte bijeenkomsten om tot inkeer te 
komen, met een korte tekst, muziek en stilte. Door de corona zijn deze bijeenkomsten vervallen 
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Activiteiten voor de contactochtend  
 
Jaaroverzichtje van de Contactochtendgroep. 
 
Elke dinsdagochtend in de even weken staat om 10:00 uur de koffie/thee klaar voor een kleine 
groep ouderen. We kennen elkaar al heel wat jaartjes en dat schept een band. In een sfeer van 
vertrouwen worden vrolijke en verdrietige gebeurtenissen gedeeld. 
Naast het delen en praten met elkaar zijn er af en toe activiteiten in of buiten Het Venster. Op 26 
november hebben we de Kerstmarkt van Intratuin Barneveld bezocht. Daar zijn ook meteen 
spulletjes voor de kerstukjes ingeslagen die op 10 december in Het Venster zijn vervaardigd. 
Helaas was Jetty Walstra er niet meer bij. Zij was kort daarvoor opgenomen in Hospice 
Berkenstein, waar ze op 22 januari 2020 is overleden. Eerder had Gerie van Schieveen ons al 
verlaten. Zij woont sinds november in De Ridderhof in Amerongen. 
Op 21 februari stond een winteruitje op de rol. Eerst zijn we met z’n achten pannenkoeken gaan 
eten bij Pannenkoekenhuis Grebbeberg. Daarna hebben we in het donker genoten van het Light 
festival in de dierentuin. Een prachtige en bijzondere ervaring! 
Precies op tijd, want twee weken later blokkeerde het coronavirus onze bijeenkomsten. 
Telefonisch werd vanaf dat moment contact onderhouden met onze deelneemsters. Pas in mei 
konden we op warme dinsdagmiddagen aarzelend elkaar weer ontmoeten, buiten in de tuin op 
veilige afstand. 
Gelukkig! Op 18 augustus was er weer een klein uitstapje! We zijn met prachtig weer naar de 
Kasteeltuin van Hemmen geweest (vlakbij Zetten). We vonden daar een kasteelruïne in een 
schitterend park en met een ommuurde kasteeltuin met een weelde aan bloemen. Daarna 
lunchen in de Pannenkoekenboerderij Aan De Lingen en toen weer voldaan huiswaarts. 
Helaas zat een vaartocht er dit jaar niet in, met dank aan Corona. 
 
Activiteiten buiten het venster om  
 
Al jarenlang leidt Oda Damen in het najaar en in het voorjaar de cursus Sacred Dance. Dansend in 
beweging komen, met muziek uit vele windstreken en uit vele tijden.  Door de corona kon de 
voorjaarscursus niet doorgaan  
 
Ook stond dit jaar voor de tweede  keer theater bij de buren gepland in het Venster , maar door de 
corona kwam dit te vervallen  
 
Ook dit jaar werden er weer yoga lessen verzorgd door Annemarie  
 
Op 31 december werd de inmiddels traditionele vredesmeditatie gehouden in het Venster. 
 
Regionaal en landelijk 
 
Regionaal  
 
Door de corona en het wegvallen van veel activiteiten is dit jaar tot nader orde besloten de 
Eenheid helemaal stop te zetten, dus ook niet digitaal.  
 
Dit jaar is er geen regio cursus geweest en door de corona is dit voorlopig uitgesteld  
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Op 31 december was er een Wereldvrede-meditatie  De vrijzinnigen in Bennekom, Ede, Lunteren, 
Renkum en Veenendaal doen hier aan mee. Het is de derde keer dat dit in Het Venster plaats 
vond. 
 
Nadat afdeling Ede in juli 2019 is opgeheven, zijn nu de afdelingen Renkum en Rhenen in de 
gevaren zone  
 
Landelijk  
 
Op 21 september 2019 is er een extra AV  geweest over de nieuwe structuur voor de vereniging.  
Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.  
Verder hebben er een aantal kleine bijeenkomsten per zoom plaats gevonden. b.v. over, Hoe de 
zondagen digitaal in te vullen in corona tijd.  
 
 
 
 

 

 
 
 


