Nieuwsbrief 195 HCC Regio Zeeland – januari 2022

Voorwoord:
“ Een fijn, maar vooral een GEZOND jaar toegewenst “……
Eigenlijk best wel een beetje “vreemd “ nagenoeg elke maand
geven we een nieuwsbrief uit, en de laatste die in het jaar
verschijnt, is feitelijk de eerste van het nieuwe jaar, het januari
nummer. En de 1ste versie van die nieuwsbrief wordt geschreven
op het moment dat Sinterklaas nog zijn “ pakjesavond “ moet
vieren…….
Wat kun je in deze nieuwsbrief verwachten ?, eigenlijk bijna niks.
Ja, de aankondiging en agenda voor de komende Algemene leden vergadering ( ALV ) die
op 7 december aanstaande wordt georganiseerd…….
Verder nog een korte terugblik van het (bijna) voorbije jaar, ach weet je, laten we daar maar
gelijk mee beginnen.
2021 was een “ raar jaar “ Corona ( officiële naam”Covid-19 ) en daardoor
zijn tal van geplande activiteiten niet doorgegaan of verplaatst.
Mondkapjes, afstand bewaren, ja zelfs een nagenoeg “ totale loc down “
aan het begin van het jaar. Niet altijd even haalbaar en effectief, maar
gelukkig, mede omdat het grootste deel van de bevolking zich netjes aan
de regels hield en gevaccineerd is, liepen de besmettingen terug, en
werden maatregelen versoepeld of in sommige gevallen zelfs opgeheven.
En dat opende perspectieven, bijeenkomsten ( op locatie ) en zelfs grotere evenementen
werden weer toegestaan. Reden om te juichen ? Ja en nee, de werkgroepen, 3D, genealogie
Flight Simulatie en de inloopavonden zijn weer begonnen en ( landelijk) verschillende ( ook
NIET-HCC ) evenementen.
En toen begon het weer, de besmettingen liepen weer op, en verschillende
maatregelen werden weer (her) ingevoerd. En wat dit voor de nabije
toekomst voor onze bijeenkomsten gaat betekenen, géén idee, gewoon
afwachten maar….
Maar genoeg over de Covid-19 pandemie, het volgende punt……..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Leden Vergadering 2021
Algemene ledenvergadering, 7 december 2021:

Na een paar jaar geen ledenvergadering te hebben gehouden (o.a. vanwege de
Corona Pandemie ) organiseert het bestuur van de regio Zeeland dit jaar weer een
ALV.
Hieronder treft u de agenda van deze ALV aan.
We hopen u op 7 december in 's Gravenpolder te mogen begroeten.
Bestuur en vrijwilligers HCC Regio Zeeland

Agenda Algemene ledenvergadering HCC Regio Zeeland
Dinsdag 7 december 2021
"Ons Dorpsleven" Poelvoordestraat 3, 4431 BP 'sGravenpolder. Aanvang 19:30u, zaal open 19:00u.
1. Opening en vaststelling agenda.
2. Vaststelling notulen ALV 191218 (Deze worden op verzoek tijdens de vergadering
uitgereikt).
3. Ingekomen en Uitgegaan
4. Verslag voorzitter en secretaris/penningmeester mondeling.
5. Verslagen werkgroepen 3D, Genealogie, Flightsim.
6. Verslagen locaties Vlissingen, Zierikzee, Terneuzen, 's-Gravenpolder.
7. Bestuursverkiezing / aanmelden kandidaat bestuursleden




Voorzitter Ron Konings, herkiesbaar
Secretaris/Penningmeester, Jan Hut herkiesbaar
Bestuurslid Patrick Buysse, herkiesbaar

8. Rondvraag
9. Sluiting
Mocht u de ALV willen bezoeken en prijs stellen op de stukken, dan graag even een
berichtje aan de secretaris Jan Hut ( janhut@kpnmail.nl ) zodat de stukken gereed liggen
en we niet onnodig papier en inkt verspillen.
Redactioneel advies: hoewel we totaal geen idee hebben, hoe de Corona
maatregelen er op 7 december uitzien, een welgemeend advies:





Zorg dat je in ieder geval een mondkapje, je Corona QR code en je ID kaart bij
je hebt.
1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving.
Blijf thuis bij klachten.
Hoest en/of nies in de elleboog

Alleen als we met ons allen aan de basisregels houden, dan krijgen we het virus
onder controle en kunnen we weer snel op een goede en gezellige manier onze
bijeenkomsten organiseren.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HCC Ledenpas
Ledenpas verlopen?
Regelmatig krijgen we vragen van leden met betrekking tot de
ledenpas
.......................................................................
Reden voor ons om contact op te nemen met het
verenigingsburo
............................................................
Hieronder de reactie ………................................................
28/10/2021 - Het zou kunnen zijn dat de einddatum op je HCCledenpas inmiddels is verlopen. Geen nood, want je pas blijft gewoon geldig en wordt
ook bij het scannen tijdens een bijeenkomst uiteraard geaccepteerd.
Als je toch een nieuwe fysieke ledenpas wil, stuur dan een mail naar
de Ledenadministratie
De reden om de huidige passen voorlopig niet (standaard) te vervangen, is dat op dit
moment de opties worden onderzocht om een digitale ledenpas in te voeren. Wordt
vervolgd.

Corona maatregelen:
Bij het “ ter perse gaan “ van deze nieuwsbrief, kregen we nog een mededeling van de
Burgerij ( de locatie waar we in Vlissingen activiteiten organiseren)….
Omdat De Burgerij onder de zogenoemde “ niet essentiële dienstverlening “ zoals
zaalverhuur valt, en dus om 18:00 uur de deuren moeten sluiten, zullen er een aantal
activiteiten niet doorgaan. Deze “ sluiting “ geldt tot vooralsnog tot 4 december, dus zouden
op dit moment de bijeenkomsten van 3D ( 6 december ) en Genealogie ( 13 december ) door
kunnen gaan.
Of deze maatregelen ook gelden voor de andere locaties, lijkt ons
vanzelfsprekend, maar helemaal zeker is het niet. Ook bestaat de kans
dat na 4 december er weer aanvullende regels komen, ( wat o.a. van
invloed kan zijn op de ALV van 7 december) dus we willen je adviseren
om de website van onze regio goed in de gaten te houden. Als er andere
/ nieuwe feiten bekend worden gemaakt, dan zullen we die direct op de
site publiceren.
Maar hoe dan ook, de anderhalve meter, de mondkapjesplicht bij lopen en de QR-code
blijven gewoon gehandhaaft.

Wij wensen jou en al je familie, vrienden, kennissen en noem maar op, heel fijne
feestdagdagen, een heel voorspoedige jaarwisseling en een goed, maar vooral

GEZOND 2022
Namens het bestuur en alle vrijwilligers van HCC ( Regio en landelijk )
*** De Redactie ***
Deze nieuwsbrief is een momentopname. Voor actueel nieuws en updates, verwijzen
we je met plezier naar onze regio website. www.hcczeeland.nl

Reacties op de nieuwsbrief, uitsluitend via emailadres:
Nieuwsbrief-HCCZLD@zeelandnet.nl
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