Oktober 2021

Nieuwsbrief Stichting
Vrienden van Jong Holland

Wetenswaardigheden

Nieuws in dit Coronajaar
jaar
In dit Corona jaar zou je denken dat er weinig nieuws te

Inmiddels heeft hij de eerste
vergadering meegemaakt (het

De website is verhuisd naar een
‘eigen’ omgeving.

melden is. En dat is ook ge-

kan nu weer) en een heel

deeltelijk waar.

Dit gaf problemen met het emailadres. Het kan dus zijn dat e
-mails in het afgelopen half jaar
niet aangekomen zijn, hiervoor
onze excuses

Als Stichting waren we eigen-

goede indruk achtergelaten.
Een bestuurslid met daad-

Een start is gemaakt met het in
eigen beheer nemen van de
website.

lijk net begonnen met een
nieuw communicatieplan, een
nieuwe bestuurssamenstelling en het lanceren van een
interactieve website.
Vereniging

Deze kan nu actueel gehouden
worden door onszelf.

ging Jong Hollland (bijna) stil

Geef je emailadres door als deze
nog niet bij ons bekend is! Dit
scheelt ons veel kosten m.b.t.
postbezorging

bijdragen of iets dergelijks.

De Stichting is bezig een verzekering af te sluiten i.v.m. de
aansprakelijkheid. Dit proberen
we onder te brengen in één
constructie, samen met de Vereniging.

niet helemaal stilgezeten! We
hebben als nieuw bestuurslid

kracht! Anne heeft ook aangekondigd een degelijk financiële verantwoording samen te
stellen, zodat u als donateur
ook precies weet waar uw

• Het emailadres van de Stichting:
info@vriendenvanjongholland.nl
• Het rekeningnummer van de
Stichting Vrienden van Jong
Holland: NL66RABO0161787592

John Bergman
Secretaris

donatie aan besteed is.

gelegen. We hebben ook geen
aanvragen gekregen voor

Nieuw bestuurslid!
Maar wij als Stichting hebben

recentelijk Anne van der Rest
mogen verwelkomen, welkom!

Verder geeft Wil van der
Horst aan (na dik 30 jaar!)
graag opgevolgd te willen
worden door een jonger bestuurslid die nieuwe ideeën
heeft en wat meer digitaal

Nu nog een kort overzicht,
aan begin volgend jaar
een echte verantwoording!
2020/21:
Rolsteiger onderhoudsploeg: € 1.742,00

Anne van der Rest
Penningmeester

vaardig is. “Ik doe alles nog
met brieven en papier en dat
moet anders en het kan dan
ook goedkoper.” Wil je onze
langstzittende bestuurder
opvolgen? Meldt je dan aan!

Financieel overzicht
• De website: https://
vriendenvanjongholland.nl/

Voorzitter

Vertrek

Door Corona heeft de vereni-

Interessante informatie:

Ronald Meringa

Elias Scheliinga
Plv. Penningmeester

Kerstattentie onderhoudsploeg: € 283,00
Lief & leed: € 75,00
Middelen archivering :
€715,00
Saldo: € 11.853,00

Wil van der Horst
Post & Lief en Leed

