Beste Dreefse Trappers,
Helaas kunnen we, om de welbekende reden, dit jaar geen jaarvergadering organiseren. Toch is het
bestuur (digitaal) samen geweest om een aantal zaken af te stemmen.
Hieronder de punten die besproken zijn;
Bestuur:
Het huidige bestuur van onze club bestaat uit: Hennie van Aert, Frank Dieleman, Corné van Opstal, Luc
Roelen en Ton Smeekens.
Wegens haar drukke werkzaamheden heeft Sindy de Bie zich teruggetrokken als bestuurslid. Hiermee is
haar plaats vacant gekomen.
Wie van de leden wil deze plaats innemen? Meld je hiervoor aan bij één van de huidige bestuursleden.
Het zou leuk zijn als één van de dames Sindy’s plaats wil overnemen, maar ook de mannen moeten zich
niet inhouden, iedereen is van harte welkom.
Lidgeld:
In 2020 hebben we nauwelijks in groep mogen fietsen en ook nu gelden er nog beperkingen (buitensport
met max. 10 personen). Ook zijn alle geplande activiteiten niet door kunnen gaan.
Daarom hebben we besloten om voor dit jaar géén lidgeld aan de leden te vragen. Dit kunnen we doen
omdat we financieel een gezonde club zijn.
Uiteraard laten we onze groepsverzekering wel gewoon doorlopen.
Fietskleding:
Degene die nieuwe fietskleding willen bestellen kunnen dit doen tot 29 maart a.s.
Stuur hiervoor een mail naar ton.smeekens@brabantwater.nl.
De prijzen zijn nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2020. Je kan deze terugvinden op onze website
Dreefse trappers, in het verslag van 2020.
Activiteiten:
Hoewel de corona maatregelen stilletjes aan wat versoepeld worden, kunnen we toch nog geen
activiteiten plannen. Mocht dat in de loop van het jaar wel het geval zijn dan komen we hier zo snel
mogelijk op terug.
Vanaf 31 maart gaan we wel weer fietsen op woensdag avond. Maar voorlopig in groepjes van max. 10
personen. Als we met meer dan 10 zijn zullen de groepjes opgesplitst worden.
We volgen hierin de Belgische Corona maatregelen.
Het fietsweekend in september kan dus ook nog niet gepland worden. Maar houdt 9-10-11-12 september
vrij in je agenda. Als de coronamaatregelen het dan toelaten vertrekken we richting Belgisch Limburg.
Bedankje:
- Aan Sindy, voor haar bijdrage aan het bestuur.
- Aan de leden die ook het afgelopen jaar de kerststal bij de paters weer zo keurig hebben verzorgd.
- Aan Ruud Sprangers voor het beheren en onderhouden van onze website.
Mocht je een leuk artikel, foto’s of filmpje hebben, stuur deze dan naar Ruud. Hij plaats ze op onze
site en zo blijft deze levendig en interessant voor iedereen.

Verder wensen wij iedereen een gezond en sportief fietsseizoen toe en hopelijk zien we elkaar weer snel in
het gezelligste café van de regio, bij Bud en Denise.
Het bestuur.

