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Beste {{voornaam}},
Hierbij sturen wij je de NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020 van FC Brabantia.
Wij wensen je veel leesplezier!
De redactie.

Voorwoord
Een jaar dat we eigenlijk niet meer mee willen maken.
Allereerst natuurlijk vanwege de vele Corona patiënten al dan
niet met ernstige gevolgen. Een virus dat het totale leven
ontwricht, zowel op het gebied van de gezondheid, maar ook
economisch, sociaal en sportief.
Omdat we een sportclub zijn willen we ons in deze
nieuwsbrief beperken tot de gevolgen voor ons als
fietsvereniging, zonder overigens de andere
maatschappelijke zaken te willen bagatilliseren.

Inhoud:
1. Voorwoord
2. Bestuurs mededelingen
3. Rabobank ClubSupport
2020
4. Kleding commissie

Genoemd onderwerp beslaat wel de hoofdmoot in deze
nieuwsbrief.
Houd je verder haaks en gezond!

BESTUURS MEDEDELINGEN
De huidige situatie kent vele gevolgen, zo ook v.w.b. de
sociale contacten. Dat merken wij van dag tot dag en dat al
bijna het hele jaar.
Wat onze vereniging betreft hebben we een aantal ingrijpende
maatregelen moeten nemen, zoals:
1. Het stopzetten van onze clubritten. Natuurlijk wordt er nog
wel in kleine groepjes van maximaal 4 personen gereden,
maar dat gebeurt op eigen initiatief.
2. Het niet doorgaan van onze najaarsvergadering.
3. Het op afstand houden van bestuursvergaderingen.
Clubritten.
https://fc-brabantia.email-provider.nl/web/nn1hbkq1a8/a50eekz1kj
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Het zal voor iedereen wel duidelijk zijn dat het opnieuw oppakken van onze clubritten afhangt
van de versoepeling van de maatregelen zoals deze nu gelden.
We hebben al eerder aangegeven dat wij als bestuur onverkort de beperkende maatregelen van
de regering zullen volgen.
Laten we hopen dat de situatie op korte termijn zal verbeteren waardoor het samen rijden weer
tot de mogelijkheden gaat behoren.
Najaarsvergadering.
De najaarsvergadering hebben we op het laatste moment moeten annuleren. Alhoewel we al
maatregelen hadden genomen om deze te kunnen houden, passend binnen het kleine
speelveld dat we hadden, hebben we toch besloten om het niet door te laten gaan. De
belangrijkste reden hiervoor is dat we er geen goed gevoel bij hadden en dat we de gezondheid
van onze leden niet op het spel wilden zetten.
Er zijn 2 mogelijkheden om alsnog de agendapunten van de najaarsvergadering af te kunnen
handelen:
1. Het uitschrijven van een nieuwe vergadering zodra de situatie dat toelaat.
2. Het combineren met de voorjaarsvergadering, welke normaliter wordt gehouden eind
februari/begin maart.
De laatste optie lijkt de meest logische omdat het er niet naar uitziet dat de situatie dit jaar nog
sterk zal verbeteren.
Dat geeft wel wat uitdagingen en dan met name op het gebied van de financiële afsluiting van
het boekjaar 2020.
Zoals gebruikelijk worden daarvoor de inkomsten en uitgaven gecontroleerd door de
kascontrole commissie.
In de najaarsvergadering wordt de nieuwe samenstelling van deze commissie bepaald. Helaas
kan dat dit jaar niet en dat is de reden dat de penningmeester via een e-mail aan de leden heeft
gevraagd om zich kandidaat te stellen om zitting te nemen in de kascontrole commissie. Het
kost je maar één avondje op een heel jaar en je helpt er de vereniging mee.
Zie voor verdere details de e-mail van onze penningmeester zoals hij deze heeft verstuurd op
24 oktober j.l.
Bestuurvergaderingen.
Zoals jullie inmiddels wel duidelijk zal zijn kunnen ook onze bestuursvergaderingen niet meer
fysiek worden gehouden.
Wij hebben als bestuur besloten om als bestuur met elkaar digitaal overleg te hebben over de
belangrijkste zaken.
Uiteraard zullen wij dit als dit van belang is delen met jullie.

Rabo ClubSupport
De periode waarin je de mogelijkheid had om je stem uit te
brengen op FC Brabantia is inmiddels verstreken.
Op 16 november a.s. zal de uitslag bekend worden gemaakt,
waarbij wij natuurlijk hopen op een goed resultaat voor FC
Brabantia.

Bij het bekendmaken van de uitslag zullen onze voorzitter en onze penningmeester aanwezig
zijn om de cheque in ontvangst te nemen.
Iedereen die zich heeft ingespannen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren voor onze
vereniging willen we hartelijk bedanken.
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Kleding commissie
Alle leden die armstukken hebben besteld hebben deze
inmiddels gepast.
Op basis van deze gegevens is de bestelling definitief
geplaatst bij Rogelli.
Naar verwachting worden de armstukken begin volgend jaar
uitgeleverd.
Jullie krijgen bericht hierover.

Website

Facebook

ONZE SPONSOREN

https://fc-brabantia.email-provider.nl/web/nn1hbkq1a8/a50eekz1kj

3/4

30-10-2020

Nieuwsbrief oktober 2020

Copyright© 2018, FC Brabantia, secretaris@fcbrabantia.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Je ontvangt deze email omdat je lid/sponsor bent van FC Brabantia.
Postadres afzender:
Schuitvaart 57,
4715 GD Rucphen
secretaris@fcbrabantia.nl
Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u secretaris@fcbrabantia.nl toe aan uw adresboek.
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