JAARVERSLAG 2021 VAN DE SENIORENVERENIGING HAREN
In dit jaarverslag kijken we terug op het jaar 2021. Helaas was dit geen ‘gewoon’ jaar voor
onze vereniging, want Covid-19 overheerste en er waren nauwelijks activiteiten die door
konden gaan. Daarom is dit helaas ook maar een kort jaarverslag geworden.
Het aantal leden is in 2021 gedaald van 765 naar 720. De redenen zijn divers: overlijden,
verhuizingen en opzeggingen vormen de hoofdmoot. Het aantal nieuwe leden woog daar
helaas niet tegenop.
Het bestuur was hetzelfde als in 2021:
Anne Boersma, voorziter
Carla Roede, secretaris
Wil de Munck, penningmeester
Jans Uildriks, ledenadministratie
Ton Wester, Binding en website
Henk Aten, lid
Joke Poelstra, lid
Het bestuur vergaderde in 2021 slechts twee keer, maar er was wel veel onderling contact
via de mail en de telefoon Helaas konden we ook geen ledenvergaderingen houden. Via de
Binding werden de leden zoveel mogelijk geïnformeerd Zo werden bij voorbeeld de
financiële stukken gepubliceerd en konden de leden daar desgewenst vragen over stellen of
opmerkingen over maken. Ook de viering van het vijfjarig lustrum kon niet doorgaan.
Hopelijk lukt het volgend jaar wel een groot feest te vieren. Toen we in december j.l.
aankondigden dat het nieuwe jaar 2022 zou worden ingeluid met een gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari, werd daar weer een streep doorgehaald door
strengere corona-maatregelen.
De zomerperiode bracht wat meer lucht (letterlijk en figuurlijk). We konden de drie
gebruikelijke zomerontmoetingen wel door laten gaan en die werden heel goed bezocht.
De sportieve activiteiten gingen waar mogelijk wel door. Activiteiten in de buitenlucht waren
het beste te plannen. Zo was de wandelclub bijna het hele jaar actief. Er werd ook nog wel
gefietst maar hier liep de animo wel af. Een fietsclinic moest ook worden afgelast. De
leesclub is twee keer bijeengeweest maar ook daar was het lastig om een geschikte datum
en locatie te vinden.
Wat gelukkig wel steeds lukte is het laten verschijnen van de Binding. Een topprestatie,
vooral van Ton Wester, die er steeds weer in slaagde voldoende kopij bij elkaar te
sprokkelen voor een lezenswaardig blad! Ook de omslagen van Koos Staal werden hogelijk
gewaardeerd.

Nu, medio februari 2022, lijkt het de goede kant op te gaan met het terugdringen van de
Covid-19. Dat geeft het bestuur goede hoop dat er in 2022 weer meer georganiseerd zal
kunnen worden en dat we elkaar weer vaker kunnen ontmoeten. Wij zijn eraan toe; hopelijk
jullie ook!
Het bestuur

