Pagina |1

TREF

73

Bewoners Welzijnsvereniging
Weyeblick en omgeving

NIEUWSBRIEF
April 2020
Beste leden van de
Bewonerswelzijnsvereniging Weyeblick
e.o.
We leven momenteel in een bizarre
crisis door de pandemie die grote
delen van de wereld treft met het
Coronavirus.
We
mogen
ons
gelukkig prijzen dat we in een
“corona-luwe” provincie wonen en
dat, voor zover wij dit kunnen
overzien, niemand van de leden
besmet is geraakt.

dalende lijn in besmettingen –
overlijden – ziekenhuisopnames en IC
opnames geven hoop dat de teugels
losser kunnen binnen afzienbare tijd.
Weekmenu’s vanuit het Trefpunt:
Zoals
reeds
met
de
leden
is
gecommuniceerd
hebben
de
bestuursleden zich gestort om voor de
liefhebbers
elke
donderdag
een
gevarieerde 3 gangen maaltijd aan te
bieden. Wekelijks zijn we dan ook steeds
voor circa 12 leden aan de slag. Zolang er
voldoende animo voor is, zullen we dit
continueren en kan dit op die manier een
permanent karakter krijgen!

Recent, op 21 april, heeft de Minister
President Rutte, de meeste van de
reeds afgekondigde beperkende
maatregelen verlengd tot 19 mei en
alle evenementen zijn geschrapt tot 1
september 2020.
Impact op de vereniging:
In ieder geval kunnen wij daarom nog
zeker tot 19 mei geen activiteiten
starten. Juist onze vereniging die inzet
op het onderlinge sociale contact (door
de activiteiten) wordt hierdoor fors
getroffen.
Een vorm van samenkomst in de
anderhalvemeter situatie is bijna
onmogelijk om te organiseren. We
hopen dan ook van harte dat de
regering ergens vóór 19 mei de
maatregelen gaat versoepelen. De
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Van de bestuurstafel:

Zodra er weer ruimte is voor activiteiten
worden de leden uiteraard direkt
geïnformeerd.

Rondvaart havens Vlissingen:
Zoals reeds aangekondigd in een eerdere
Nieuwsbrief heeft het bestuur een opgave
gedaan voor 25 personen voor een
rondvaart in de havens van Vlissingen. Dit
staat gepland op 25 juli 2020 om 13.00
uur. Of dit door kan gaan i.v.m. de Corona
maatregelen is nu nog niet te zeggen op de
site van Northsea Ports wordt hierover nog
niet gerept. We houden u op de hoogte.
https://www.northseaport.com/rondvaartvlissingen



Bustocht 2020:

Ook hierover is uiteraard nog niets te
melden in relatie tot de beperkende
maatregelen. We houden jullie op de
hoogte.

Algemene Ledenvergadering:
Jaarlijks houden we de Algemene
Ledenvergadering ergens begin mei waar
dan ook de financiële verantwoording van
het afgelopen jaar 2019 wordt
gepresenteerd aan de leden. Daarna volgt
de subsidie aanvraag 2021 die vóór 1 juni
ingediend moet worden bij de gemeente
Vlissingen.
Door de beperkende maatregelen zal er
(zeker tot 19 mei) geen Algemene
Ledenvergadering mogelijk zijn door de
overmacht situatie. Wel wordt uiteraard het
Jaarverslag 2019 van de secretaris
opgemaakt en de financiële
verantwoording 2019 omdat deze stukken
bij de subsidie aanvraag horen (1 juni
inleveren).
Het bestuur zal dan ook een Algemene
Ledenvergadering inplannen zodra dit
mogelijk is. Per mail of schriftelijk zullen
we uiteraard wel al de genoemde stukken
voor 1 juni onder de leden verspreiden

Gemeentelijk aanslagen:
Hier hebben we jullie al over
geïnformeerd. De stand van zaken is nu
zover dat de heffingsambtenaar geen
volledige kwijtschelding wil realiseren
echter ons alleen te belasten voor
rioolrechten en niet voor de
afvalstoffenheffing. Dat scheelt een grote
slok op een borrel. Formeel op papier
hebben we dit nog niet maar is ons nu al
meerdere keren toegezegd.
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Verhuur activiteiten:
Helaas zijn ook al enkele huurders van de
accommodatie
en/of
slaapkamer(s)
afgehaakt door de corona crisis. We hopen
ook voor dit aspect dat we dit weer snel
kunnen opstarten en zullen daar waar
mogelijk hierop “sturen”.

Verzoek huurverlaging
accommodatie:
Zijn er nu alleen maar negatieve zaken te
melden vanuit het bestuur in deze sombere
tijd?
Nou nee - ook hebben we jullie al eerder in
kennis gesteld van ons verzoek bij L’Escaut
tot huurverlaging. In een uitgebreid
schrijven met financiële onderbouwing
hebben we kunnen aantonen dat door
teruglopende subsidie en oplopende
huurkosten we alle zeilen bij moeten zetten
om een jaarlijks gat van enkele duizenden
euro’s te dichten.

Het bestuur hoopt dat het goed gaat met
alle leden in deze bijzondere tijd. We hopen
elkaar weer snel te treffen en te spreken.
Rest ons om de hoop uit te spreken dat we
het met z’n allen volhouden en we straks
gezond terugkijken op deze “crisistijd”

Leo, Linda en Kees

Welnu, op 15 april jongstleden hebben we
van de direkteur-bestuurder Dhr. Van
Deemter een antwoord gehad waarbij hij
zijn sociale hart heeft laten spreken. Hij is
zeer verguld met de vereniging en is blij dat
wij er zijn voor “hun huurders” en
onderschrijft dan ook van harte onze
doelstelling en de activiteiten. Gezien de
bijzondere positie van de vereniging en de
accommodatie heeft hij ons verzoek
afzonderlijk beoordeeld.
Met ingang van 1 mei wordt de huur
maandelijks aanzienlijk verlaagd, wat dus
voor een forse kostenbesparing zorgt.
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