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Beste leden van Kringloopwinkel Heemskerk De Groene Ezel,

Aan de vooravond van onze, woensdag te houden, jaarvergadering is het tijd om even terug
te kijken.
Het jaar 2021 ligt alweer enige maanden achter ons en wat is ons geheugen ons toch in vele
gevallen vergevingsgezind.
2021, het tweede coronajaar, het tweede jaar de pandemie. Er overkwamen ons weer zaken
die we, ook na het eerste rampjaar, voor onmogelijk hielden. Als gezegd, we vergeten veel
en snel en dat is maar goed ook want behalve de maatregelen en gezondheidsperikelen die
ons ernstig hinderden was de groeiende tweedeling, een tweedeling die zich behalve in de
maatschappij ook in verenigingen, families en zelfs in gezinnen liet gevoelen, de grootste
bedreiging. Die bedreiging is wel afgenomen maar of de tweedeling ooit weer helemaal
verdwijnt is nog maar de vraag.
2021 was voor De Groene Ezel weer een erg lastig jaar.
-

-

Voor de leden waarvan er velen en hun dierbaren corona hebben doorgemaakt.
Voor de Vereniging ; de gedwongen sluiting, de coronamaatregelen, de verminderde
winkelbezetting en ook de verminderde omzet die z’n directe gevolgen had voor
onze uitkeringen aan de goede doelen.
Voor het bestuur; bestuurlijk functioneren en de communicatie met de leden was
ook in dit achter ons liggend jaar ernstig bemoeilijkt.

Verder terugkijkend op dit weinig gelukkig verenigingsjaar werden we ook weer
geconfronteerd met het nodige leed onder onze leden. Van deze zaken werden we wekelijks
voortreffelijk door Tineke op de hoogte gehouden via ons info-bulletin” De Ezelsoor”.
Ons ontviel Jeanne Stengs en als ernstig zieken vielen Else Andringa-Snelle en Hafidar
Sheikh Hamada te noteren. We wensen Else en Hafidar middels dit bericht alle sterkte en
beterschap toe.
De bij de jaarvergaderingsstukken bijgesloten financiële stukken zijn wederom door de
kascontrole commissie uitvoerig gecontroleerd en akkoord bevonden. 2021 was geen
eenvoudig jaar maar gelukkig minder rampzalig dan 2020. Wij vonden het als bestuur niet

net als vorig jaar nodig alle betalingen aan de goede doelen op te schorten maar onze
uitkeringen bevonden zich nog geenszins op het niveau van voor de corona.
De jaren 2020 en 2021 hebben wel ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar we als
vereniging zijn. Dit is voor uw bestuur aanleiding de toekomst van onze Groene Ezel
nadrukkelijk op de agenda te zetten en deze ook nadrukkelijk daarop te houden. Onze
kwetsbaarheid blijkt o.a. uit de min of meer permanente strijd om de personele bezetting op
bepaalde dagen en of tijden. Dit heeft al geleid tot de sluiting op de vrijdag. Of deze sluiting
permanent zal ( moeten) worden zal de toekomst uitwijzen.
Ook zorgelijk is de (uiteraard relatieve) gemiddelde hoge leeftijd van onze leden. Hierin staat
onze vereniging uiteraard niet alleen, alle verenigingen kampen met dit verschijnsel maar
zonder daadwerkelijke verjonging dreigen wij ons bestaansrecht te verliezen. Gekoppeld aan
deze vergrijzing is ook de vergrijzing van ons bestuur, nieuwe bestuursleden zijn uitermate
lastig te vinden.
Voor een vitale vereniging is een vitaal bestuur essentieel !
Deze zaken zullen we het voorliggend verenigingsjaar nadrukkelijk met elkaar moeten blijven
bespreken. Een jaar dat al bijna net zo onwezenlijk is als de voorgaande twee jaren. We
leven in een tijd met een oorlog ( ook onze oorlog volgens onze regering ?) aan de oostgrens,
een inflatie van ca.9%, onbetaalbare ( misschien wel niet meer beschikbare ) energie,
onbereikbare milieudoelstellingen en een dagelijks groeiende kloof tussen arm en rijk om er
maar een paar te noemen.
Hoe we, als vereniging maar ook elk van ons persoonlijk, daarin onze weg moeten gaan
vinden is ongewis maar weet allen zeker ;
aan alles komt een eind ! Het is aan ons om vol
te houden.
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