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Heemskerk, 16 april 2021
Beste leden van Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel,
Het is inmiddels meer dan 14 maanden geleden dat we in Nederland voor het eerst te
maken kregen met het coronavirus. Een situatie die in de kortste keren uitgroeide tot een
onvervalste pandemie. Een pandemie, zo ernstig en ingrijpend, heeft de wereld in geen 100
jaar beleefd.
Het virus houdt ons, direct na de eerste ziektegevallen, zeer stevig in een wurgende greep.
Na een kleine versoepeling van de maatregelen in de afgelopen zomer, hebben we nu al
maanden te maken met ernstige beperkingen. Beperkingen die we niet voor mogelijk
hadden gehouden en die mij persoonlijk nog steeds zeer onwezenlijk voorkomen.
Uitgestelde ziekenhuisopnamen door overvolle ziekenhuizen, een avondklok, één persoon
op visite, volledig gesloten musea, theaters en horeca, thuis werken, mondkapjes, 1,5 m.
afstand houden en winkelen op afspraak.
Ze zeggen wel dat alles went, maar dit gaat voor alle coronabeperkingen bepaald niet op.
Het virus raakt ons persoonlijk en als vereniging!
Een aantal van onze leden is min of meer in ernstige mate door het virus getroffen, gelukkig
tot op heden niet met fatale gevolgen. Voor de vereniging en het verenigingsjaar zijn de
gevolgen ook ernstig.
Een ledenvergadering (de basis van onze vereniging) in het algemeen en een jaarvergadering
in het bijzonder is slechts op afstand mogelijk. Dit gegeven heeft het bestuur gedwongen af
te zien van deze vergaderingen; dit gold voor 2020 en dit zal, zoals het zich nu laat aanzien,
ook voor 2021 gelden. Zolang de vaccinatie van het grootste deel van de Nederlandse
bevolking nog niet heeft plaatsgevonden, zal de toestand niet ingrijpend verbeteren. We
moeten dus geduld hebben en als vereniging blijven improviseren.
Het bestuur heeft besloten, binnen de overheidsbeperkingen, wel weer fysiek te gaan
vergaderen. Tot nu toe werden de lopende zaken de laatste maanden ad hoc opgelost.
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Terugkijkend op dit onwezenlijke verenigingsjaar, hebben we helaas ook weer te maken
gehad met het nodige leed onder onze leden.
Ons ontvielen Rinus Roelofs en Jeanne Stengs
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Er bedankten 12 leden.
7 Leden vonden bij onze vereniging gastvrij onderdak.
Het huidige ledenbestand bedraagt 102 leden.
Middels ons wekelijks info-bulletin de Ezelsoor houdt Tineke ons op uitstekende wijze op de
hoogte van het reilen en zeilen van onze Groene Ezel. Zo weten wij dat er enkele van onze
leden (ernstig) ziek zijn. Dit zijn Henny Bakker, Hans Dannenberg, Theo Huneker en Wil
Benecke. Wij wensen hen vanaf deze plek alle sterkte en beterschap toe.
De financiële stukken, die met de vorige Ezelsoor zijn meegestuurd, zijn door de kascontrole
uitvoerig bekeken en akkoord bevonden. Wij danken de kascontrolecommissie voor de
inspanningen en beschouwen de penningmeester, conform de commissieverklaring, onder
dankzegging gedechargeerd.
De jaarstukken geven een uitstekend inzicht in de financiële handel en wandel van onze
vereniging over het boekjaar 2020. Een heel moeilijk jaar, ondanks de verkregen
overheidssteun en een lichte tijdelijke huurverlaging, zijn wij uiteraard ingeteerd op onze
reserves. Ons eigen vermogen nam af van € 161.871,00 tot € 133.464,00. Gelukkig hebben
wij in de afgelopen jaren, middels een gezond eigen vermogen, gezorgd voor een, in
financiële zin, gezonde en robuuste vereniging.
Wel vonden wij het als bestuur, onder de huidige omstandigheden en onzekerheden,
onverantwoord grote uitgaven te doen voor zowel onze vereniging als voor de goede doelen
waarvoor wij ons al jaren inspannen. Dit is heel jammer, maar gezien de besproken
coronaproblematiek, onontkomenlijk. Ook in 2021 gaat onze vereniging voor de continuïteit
van onze vereniging de spelen zogezegd “op heel houden”. Zodra de omstandigheden
ingrijpend wijzigen, zullen wij uiteraard deze handelswijze direct bijstellen.
Ter afsluiting hoop ik dat allen die een vaccinatie willen, die ook zo spoedig mogelijk krijgen
en dat we allemaal, ook in 2021, gezond blijven en onze vereniging weer tot bloei mag
komen.
Ook aan deze erg lastige tijden komt een eind; “volhouden dus” blijft het devies!
Jan van Ess
Voorzitter Vereniging Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel.
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