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Het nieuwe jaar is weer begonnen. Het jaar 2021.
Het roerige jaar 2020 ligt nu achter ons. Het jaar dat overschaduwd werd door de uitbraak
van het Coronavirus. Dit heeft een enorme impact gehad op de hele maatschappij en ook op
onze vereniging en het daarbij behorende verenigingsleven. We hebben na een goede start
tot begin maart en daarna onder de preventieve regels van de overheid nog wel regelmatig
schietbeurten kunnen maken en elkaar kunnen zien en spreken.
Gelukkig is ons een uitbraak van het virus onder de leden bespaard gebleven. Tot nu toe zijn
ons drie leden bekend die, buiten de vereniging om, door het virus zijn getroffen en die zijn
er ook weer van hersteld. We zijn daarom blij en danken iedereen die regelmatig naar de
vereniging kwam, dat die zich hebben gehouden aan de ingevoerde corona-maatregelen.
Hierdoor konden alle leden, ook in de kwetsbare categorieën, met een geruster gevoel naar
de vereniging komen.
Het jaar 2020 kende voor onze vereniging ook zeker zijn hoogtepunten.
Zoals jullie weten mochten wij op 15 Juni 2020 ons honderdjarig bestaan beleven. We
hebben in het kader hiervan dan ook in November een koninklijke erepenning in ontvangst
mogen nemen uit handen van burgemeester Van de Weerd.
Ook hebben wij dit jaar bij onze vereniging de uitreiking van de koninklijke onderscheiding
van Marjolijn Smith mogen meemaken. Wij zijn heel trots op deze feiten.
Zoals eerder aangekondigd gaan we dit alles vieren, als de situatie dit weer toelaat.
Wat ik ook graag wil vermelden is het feit dat we, ondanks de beperkingen in de openstelling
van onze vereniging, dit jaar weer een aantal nieuwe leden hebben mogen verwelkomen.
We hopen hen, net als jullie allen, ook in het jaar 2021 weer regelmatig op de baan te zien.
Wanneer de situatie weer normaal is, kunnen we nu nog niet inschatten, maar we kijken wel
hoopvol uit naar het nieuwe jaar. We hopen dat we in Nederland het coronavirus weer onder
controle krijgen en dat het verenigingsleven weer op gang komt. Het bestuur is in ieder geval
al bezig voorbereidingen te treffen voor diverse nieuwe activiteiten. Zo kijkt de commissie
voor de viering van het 100-jarig bestaan al reikhalzend uit naar het moment dat de viering
kan doorgaan en wordt de agenda voor het komende jaar al volgepland met wedstrijden en
activiteiten. Hierover meer op onze website en in de komende nieuwsbrieven.
Tot slot dank ik jullie, mede namens het bestuur, voor alle steun en betrokkenheid in het
afgelopen jaar en verheugen wij ons op een spoedig weerzien in het nieuwe jaar.
Wij wensen jullie en ook jullie naasten een gelukkig en bovenal gezond 2021!
Met vriendelijke groet,
Ruud van Soest

