
 
 
 
 

 
 

UPDATE APRIL 2021 
 

 
Beste postactieven, 
 
De onzekerheid over het verloop van de corona crisis blijft voortbestaan. Eerst was er de 
verwachting dat de meeste Nederlanders medio dit jaar zouden zijn gevaccineerd, nu schuift 
die datum wellicht naar achteren. Onzekerheid alom dus, maar laten we er in ieder geval van 
uitgaan dat de groep postactieven – gezien onze leeftijd – op redelijk korte termijn zal zijn 
gevaccineerd en dat we ons daardoor wat veiliger kunnen voelen. 
 
U zult begrijpen dat het voor ons als bestuur erg lastig blijft om activiteiten te plannen. 
Omdat we graag het zekere voor het onzekere nemen, hebben we toch besloten dat de ALV 
op 19 mei niet doorgaat. We schuiven de ALV door naar het najaar en richten ons daarbij op 
de datum van de Reünie - of Herfst Social, 5 oktober of 16 november. Het bizarre is dat we u 
een jaar geleden ongeveer dezelfde mededeling hebben gedaan, maar dan voor de ALV 
2020. Ondanks de onzekerheden gaan we er echter van uit dat we dit jaar wél een ALV 
kunnen houden.  
 
Uiteraard houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en we willen, als het enigszins 
mogelijk en verantwoord is, in de loop van de zomer een eenvoudige ‘bier en bitterballen’ 
Social organiseren. Dat zou een mooie gelegenheid zijn om elkaar weer een keer te kunnen 
ontmoeten. Ook gaan we nadenken over de mogelijkheid van een korte, beperkte dagtrip in 
de loop van het jaar. Uiteraard alleen wanneer dit mogelijk en verantwoord is. U ziet, we 
blijven optimistisch. 
 
We hopen u met deze update voldoende te hebben geïnformeerd. Er gloort licht aan het 
einde van de tunnel, maar tot die tijd moeten we nog volhouden en elkaar goed in de gaten 
houden. 
 
Met vriendelijke groet en blijf gezond, 
 
Namens het bestuur 
 
Ton Bijl 
secretaris 


