View this email in your browser

Nieuwsbrief 009 oktober 2020
www.nedvertorrevieja.com
Secretariaat Wim van der Krogt
Telefoon 966 845 462
E-mail secretariaat@nedvertorrevieja.com
———————————————————————————————————
Bericht van de voorzitter
Onze secretaris, Wim van der Krogt, heeft al een tijdje geleden aangegeven niet
meer herkiesbaar te zijn bij zijn statutaire aftreden in 2021. In meerdere
bestuursvergaderingen is gesproken over de opvolging van Wim.
Tijdens deze besprekingen werd al vrij snel duidelijk dat het takenpakket van
Wim in de loop der jaren een dusdanige omvang had aangenomen dat het
moeilijk zou worden, binnen de vereniging, iemand te vinden die het hele pakket
op zich zou willen nemen.
In eerste instantie is gekeken naar het herverdelen van taken binnen het huidige
bestuur en voor een deel is dit ook gebeurt. Vervolgens is een analyse gemaakt
van de rest taken en de daarvoor benodigde kennis en kunde. Hieruit bleek dat
een aantal taken, die onder andere te maken hebben met de website en de
nieuwsbrieven, een niveau van automatiseringskennis vragen dat bij de huidige
bestuursleden onvoldoende aanwezig is.
Het bestuur heeft hierom besloten het takenpakket van de huidige secretaris te
splitsen in twee functies. Eén bestuursfunctie die is gericht op de klassieke
secretarisfunctie en één niet-bestuursfunctie, die zich bezig houd met de
automatiseringstaken van de vereniging. Uitbreiding van het bestuur stuitte op
twee bezwaren, het bestuur moet een oneven aantal leden hebben(en zeven
leek ons wel heel erg veel) en de statuten zouden daarvoor gewijzigd moeten
worden, wat weer een Algemene Ledenvergadering nodig maakt. Onlangs heeft

Wim het bestuur laten weten dat de mogelijkheid bestaat dat hij op korte termijn
vertrekt uit Spanje en dan zijn taken versnelt zal neerleggen.
Gezien de inwerk- en overdrachtstijd was dit reden voor het bestuur om met
diverse leden, waarvan bekend was dat zij mogelijk taken binnen de vereniging
op zich wilde nemen, contact op te nemen. Hierbij is duidelijk gemaakt dat, bij
versnelt vertrek van Wim, het wat betreft de secretarisfunctie een ad-interim
functie betreft. Officiële benoeming van een bestuurslid kan alleen door de
Algemene Ledenvergadering. Voor wat betreft de
automatiseringsfunctie is het bestuur van mening dat zij iemand kunnen
aanstellen die, namens het bestuur, functies binnen de vereniging vervuld.
Door deze contacten zijn er twee leden gevonden die zich bereid hebben
verklaart de functies te vervullen. Voor de ad-interim functie van secretaris heeft
Johan Hietbrink zich beschikbaar gesteld en tevens aangegeven zich, op de
komende Algemene Ledenvergadering, kandidaat voor de
functie te stellen. Voor de automatiseringsfunctie heeft het bestuur Fred Spoor
aangesteld. Beide leden worden vanaf nu door Wim ingewerkt.
Normaal houdt onze vereniging in februari van een jaar haar Algemene
Ledenvergadering. Ook voor 2021 is dat de bedoeling. Uiteraard kunnen, voor
deze vergadering, leden zich kandidaat stellen voor functies die dan opnieuw
verkozen moeten worden. Dit zal bij de uitnodiging kenbaar worden gemaakt.
Ook zal het bestuur zich dan verantwoorden over de gemaakte keuzes.
Of de ALV van 2021 in februari gehouden kan worden is sterk afhankelijk van
de ontwikkeling van de Coronapandemie. Mocht onverhoopt de ALV moeten
worden uitgesteld dan zal het bestuur de ad-interim situatie handhaven tot er
een mogelijkheid is om een Algemene Ledenvergadering te houden.
Harry Bourquin
Voorzitter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Een berichtje van jullie (scheidende ) secretaris
In het hierboven staande bericht van onze voorzitter hebben jullie het al kunnen
lezen, de bestuurssamenstelling staat op het punt te gaan veranderen.
Ik wil daar graag iets aan toevoegen. Het is alweer een jaar of 9 geleden dat
het toenmalige bestuur mij de vraag stelde of ik voorzitter zou willen worden van
de vereniging, want de toen zittende voorzitter had te kennen gegeven er mee

te willen stoppen. Mijn antwoord toen was, nee, voorzitter wil ik niet zijn, want
als ik dan in een bestuur ga zitten wil ik wat te doen hebben. Vraag van mij, is
het geen idee om secretaris te worden. Hier had men niet op gerekend, dus
spoedoverleg was geboden, hoe moeten we dan het nieuwe bestuur vorm gaan
geven.
Uiteindelijk kwam het er van, en werd ik , officieel in de Algemene Leden
Vergadering van februari 2012, secretaris van onze vereniging.
Met veel plezier heb ik samen met jullie als leden van deze club, de
bestuursleden binnen het bestuur en met de sponsoren gewerkt om de
vereniging te maken wat deze nu is. Natuurlijk waren er ups en downs, maar dat
heeft ¨de pret die ik er aan had¨ nooit kunnen drukken.
Maar aan alles komt een einde, zo ook aan deze periode. We, mijn vrouw
Christl en ik, waren er al een tijdje mee bezig, bezig met de stap terug naar
Nederland. Niet omdat dit wat betreft onze gezondheid nodig zou zijn, maar
omdat we in de toekomst geen gebruik willen maken (als dat nodig zou zijn) van
het Spaanse verpleegzorg systeem.
Vandaar dat het besluit, toen we een woning kregen aangeboden in de gemeent
Sleen in Drenthe, om de verhuizing naar Nederland vorm te geven (op de snelle
Wim en Christl manier) genomen hebben, en we als alles loopt zoals we denken
begin december zullen vertrekken.
Dat betekend niet dat we Spanje gaan vergeten, als alles in Nederland op orde
is zullen er zeker winters , of delen daarvan, komen die we in Spanje gaan
doorbrengen.
Het was een mooie tijd in Spanje tegen de tijd van vertrek ruim 10 jaar, waar we
veel plezier hebben gehad, en vrienden hebben gemaakt die we zullen gaan
missen.
Ik wil iedereen, mede namens Christl, bedanken voor alle mooie dingen die we
hebben meegemaakt met elkaar. Iedereen veel geluk en gezondheid in de
toekomst en wellicht tot ziens. Misschien komen we een aantal van jullie de
komende, ons nog resterende , weken nog wel ergens tegen.(bijvoorbeeld op
een van de komende inloopochtenden)
Nogmaals, dank
Wim van der Krogt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloopochtend oktober

Woensdag 28 oktober er is weer de maandelijkse inloopochtend.
De bekende locatie:
Bar Carlos
Calle Santa Petra 1
Torrevieja
Carlos reserveert voor ons het deel van het terras tegenover de serre, met
tafels op juiste afstand, en de koffie is klaar om 11.00 uur.
Bestuursleden zijn aanwezig om informatie te verstrekken en leden kunnen
gezellig een kopje koffie drinken met elkaar.
Boeken zijn er weer om te ruilen
Er is ook de mogelijkheid om de 2020 ledenpas op te halen, zijn er door de
Covid-19 problematiek nog veel niet verstrekt of opgehaald.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bericht van de penningmeester inzake CONTRIBUTIE 2021
Het is weer oktober en zoals ieder jaar maakt het bestuur ook nu weer een
begin met het innen van de contributie over het jaar 2021.
In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van februari 2020 is door de
aanwezige leden de contributie voor het verenigingsjaar 2021 vastgesteld op €
25,-- per lid.
U kunt uw contributie voldoen door overmaking op de bankrekening van de
vereniging bij de Sabadell met nummer ES 74 0081 1436 0400 0123 9028
Bank Sabadell t.g.v.:ASOC Nederlandse Vereniging Torrevieja e.o.
o.v.v. contributie
2021.
Graag ook even uw
lidnummer vermelden.
Contante betaling
op een van onze inloopochtenden is ook mogelijk.
Let op: betaling tijdens de activiteiten aan een van de coördinatoren is niet
mogelijk!
Franklin Monteban
Penningmeester

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Evenement Elkaar weer zien in 2020
17 oktober, eindelijk weer even bij elkaar, ga met onderstaande link naar een
verslag met een foto impressie.
https://www.nedvertorrevieja.com/index.php/activiteiten/2ongecategoriseerd/123-foto-impressie-elkaar-weer-zien-evenement-17-10-2020
Veel lees-en kijkplezier.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze adverteerders

