CULTURELE VERENIGING ZUIDLAREN
Secr.: mevr. G. Klok - Hendriks
De Wolden 61, 9468 CB Annen
Tel. 0592 421296
E-mail: info@cvzzuidlaren.nl / website: www.cvzzuidlaren.nl
Aan de leden,
U heeft in mei jl. een laatste Nieuwsbrief gehad betreffende de ontwikkelingen van het coronavirus op
dat moment. Wij hebben toen gemeld, dat wij nog niet konden beslissen hoe het komende seizoen
(2020 / 2021) eruit zou gaan zien.
Wij hebben tijdens onze laatste bestuursvergadering hierover uitvoerig gesproken. Ook hebben we
contact gehad met de locaties, welke mogelijkheden er eventueel zouden zijn. Dat is op dit moment
nog heel moeilijk in te schatten. Welke maatregelen zullen erin de toekomst nog weer genomen
worden. Het blijft een onzekere factor.
Het bestuur van de Culturele Vereniging Zuidlaren heeft dan ook unaniem besloten om alle geplande
activiteiten voor het seizoen 2020 / 2021 te annuleren. Dit geldt zowel voor onze eigen activiteiten als
voor het bestellen van kaarten bij het Geert Teis theater in Stadskanaal (zie onze website).
Het enige dat we volgens de statuten verplicht zijn om door te laten gaan is de Algemene
Ledenvergadering. Deze staat gepland op donderdag 11 februari 2021. U zult t.z.t. hiervoor de nodige
stukken ontvangen.
Wij hebben uiteraard contact gehad met de sprekers / artiesten, die we reeds hadden gecontracteerd.
Iedereen had alle begrip voor onze beslissing. Hierbij hebben we de afspraak gemaakt om ze voor het
seizoen 2021 / 2022 opnieuw in te plannen / contracteren.
De contributie zal binnenkort worden geïnd bij de leden, die een automatische incasso hebben
afgegeven. De leden, die nog geen automatische incasso hebben afgegeven krijgen een bericht met
het verzoek de contributie over te maken.
Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor de genomen maatregelen gezien de huidige corona
omstandigheden. Voor het nieuwe seizoen 2021 / 2022 gaan we er van uit dat er wel weer een
gevarieerd programma mogelijk is.
Tot slot wil het bestuur u wijzen op de jaarlijkse RABO CLUBSUPPORT actie. Hoe kunt u stemmen?
Tussen 5 en 25 oktober mogen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe stemmen. Stemmen kan
vanaf nu via de Rabo App (zelf regelen) of via Rabo Internetbankieren, als je lid bent van de RABO bank.
Elk lid heeft 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen aan dezelfde club geven. Iedere stem is geld
waard, dus doe mee! Begin november volgt de uitslag van Rabo ClubSupport 2020.
Wij hopen, dat velen van u hun stem(men) uitbrengen op onze vereniging. Bij voorbaat onze dank
daarvoor. Wij zullen de uitslag uiteraard vermelden op onze website.
Tot slot wenst het bestuur dat alle leden deze coronaperiode goed en gezond door zullen komen.
Namens het bestuur,
Aleth Inberg (voorzitter CVZ)

