NIEUWSBRIEF DE GREENSHOES
VAN DE BESTUURSTAFEL - NOVEMBER 2020
VAN DE VOORZITTER
Beste allemaal, we zijn er nog niet van af…
De Corona houdt ons nog in de greep. Activiteiten worden afgezegd, en zelfs bezoek thuis ligt aan banden.
Ook onze activiteiten, groot en klein, hebben we moeten beëindigen. Het komt allemaal onwerkelijk over.
We willen zo graag…
Bestuurlijk is het dus ook rustig: geen voorbereiding voor ‘De Midwinterhoornwandeltocht’, geen
vergunningen, geen vergaderingen. Ook de jaarlijkse ledenvergadering is uitgesteld tot… wie zal het
zeggen. Dat betekent dat ik, uw voorzitter en onze penningmeester Theo, die dit voorjaar zouden aftreden
nog steeds in functie zijn. (Ze worden er overigens niet moe van
.)
Ik hoop dat dat het virus u niet zal bezoeken, houd u aan de regels, dan is de kans op besmetting klein.
Zodra er verbetering is en het verantwoord is weer wandeltochten te organiseren, zullen wij onze
activiteiten weer beginnen. Houdt onze site in de gaten.
Tot die tijd wens ik u allen een gezonde tijd toe.
Gerlof Veldhuis, voorzitter van Greenshoes
VAN DE PENNINGMEESTER IN CORONATIJD
Een wandelvereniging zonder wandelingen dat is niet zo het normaal gaat. Maar in deze Coronatijd is
dit wel het geval. Door deze verminderde activiteiten is er ook weinig werk voor de penningmeester.
Ik kan u enkele zaken meedelen:
• Door de Coronamaatregelen eerder dit jaar kon de Jaarvergadering niet doorgaan. Wel is het
boekjaar 2019/2020 goedgekeurd door de Kascommissie. We hopen dat het boekjaar 2020/2021 wel
doorgang kan vinden.
• Op dit moment zijn 126 leden lid van onze wandelvereniging Green Shoes.
Ik hoop, dat de wandelingen spoedig weer kunnen worden gestart. Blijf sportief en gezond!
Met vriendelijke groet,
Penningmeester Green Shoes, Theo Obbink
VAN DE WANDEL-COORDINATOR
De weekend wandelingen
Vanaf 1 juli hebben we de weekend wandelingen weer opgepakt. Nadat wij enkele maanden niet konden
wandelen in groepsverband. De groepsgrootte mocht namelijk max slechts 10 personen zijn. Normaliter is
dit vijftien. Het idee van een vaste deelnemer en een gids om dezelfde wandeling zowel op de zaterdag als
op de zondag te lopen. Dan maakte dat er twintig deelnemers meekonden. Een geweldig idee, met groot
succes want alle wandelingen waren snel volgeboekt.
COVID-19 Helaas zagen we ons op 13 oktober weer genoodzaakt alles stil te leggen. Na de aankondigingen
van Rutte daar er vanaf dat moment max 3 deelnemers mee mochten lopen. Dat is toch echt te weinig
voor al die voorbereidingen die nodig zijn.
In oktober stonden nog negen wandelingen voor dit jaar op stapel deze zijn alle geannuleerd. Tel daar de
twaalf wandelingen van het voorjaar al geannuleerd waren. Plus de twee die door de warmte niet door
konden gaan.
Desalniettemin zijn er vanaf juli nog drieëntwintig wandelingen georganiseerd die wel door mochten gaan.
Samen met de drie wandelingen van het vroege voorjaar ontvingen we met elkaar 222 deelnemers.

Veel dank aan de gidsen voor de inzet en de tijd die zij er insteken.
Bij deze een oproep aan de leden om zo nu en dan een wandeling te organiseren. Nieuwe ideeën, ook voor
jezelf geeft het veel plezier tijdens het wandelen.
Imminkhoevetocht
Het evenement van de ‘Imminkhoeve wandeling’ kon nog wel doorgang vinden. Dit evenement kost altijd
veel voorwerk en te nemen maatregelen.
Het event is uitstekend verlopen. We mochten weer 450 deelnemers verrassen met een wandeling door
onze mooie omgeving.
Bijkomende uitdaging hierbij was het faillissement van ‘de Imminkhoeve’ daags voor de wandeling. Alles
moest vanaf dat moment geregeld worden met de curator. In goed overleg heeft de organisatie zich er vol
voor ingezet en is alles in goed overleg geregeld. De opbrengsten van de wandeltocht zijn voor de
‘Stichting Vrienden van de Imminkhoeve’ die t.z.t bekijkt wat ze daar mee gaan doen.
Midwinterhoornwandeling
Zoals jullie vast al wel weten gaat de Midwinterhoornwandeling NIET door.
We hopen vanaf Maart 2021 weer te starten met een nieuw wandeljaar.
xoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Het bestuur wenst jullie een gezonde decembermaand toe.

met goede kerstdagen en een
fantastisch 2021

