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Nu de lockdown voor een groot deel is versoepeld,
mogen wij weer activiteiten organiseren.
Het COVID-19 virus is inmiddels een stuk minder heftig dan begin maart 2020. Het aantal besmettingen in
Oost-Brabant was helaas erg hoog vergeleken met andere delen van Nederland.
Voor zover wij weten zijn er gelukkig geen leden van onze buurtvereniging slachtoffer geworden van dit
virus en we hopen dat dit zo blijft!
In de afgelopen maanden heeft het bestuur moeten besluiten i.v.m. de RIVM-maatregelen een aantal
activiteiten niet door te laten gaan. Nu De Geseldonk weer onder voorwaarden (b.v. 1,5 m afstand!) open
is, kon het bestuur hier gebruik van maken en weer voor eerst sinds februari 2020 vergaderen.
Hierbij zijn de onderstaande punten aan de orde geweest.

Het etentje, was gepland op 17 april 2020
Gerrie Evers van nummer 3 zal gevraagd worden een etentje te
organiseren in oktober 2020.
In één van de volgende circulaires zal dan meer informatie worden
gegeven over het gekozen restaurant en datum/tijd. Hopelijk zal dit in
de smaak vallen bij veel leden.

De fietstocht, was gepland in mei 2020
De route voor de in mei geplande fietstocht was al helemaal
uitgestippeld, dus als er in september een zondag met mooi weer is ,
gaan we jullie weer uitnodigen om mee te fietsen.
Met deze activiteit blijven we afhankelijk van het weer, dus moeten we
duimen dat de weergoden ons gunstig zijn!

Jaarvergadering, was gepland op 15 april 2020
Het was dit jaar onmogelijk om de op 15 april geplande jaarvergadering door te laten gaan
tijdens een piek van COVID-19 besmettingen. Derhalve hebben wij naar een andere
manier gezocht om recht te doen aan de in staturen van onze vereniging vastgelegde
verplichting voor het bestuur om het jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van
een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording af te leggen over
het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
Dit jaar gaan we dit als volgt doen:
Alle leden ontvangen via email of op papier de gebruikelijke documenten, zoals
toegestuurd voor normale jaarvergaderingen, te weten
Verslag Jaarvergadering 2019
Jaarverslag 2019
Financieel overzicht 2019 en Begroting 2020
Verslag Kascommissie 2019 en benoeming Kascommissie 2020
Benoeming bestuursleden.
Hier wordt een formulier aan toegevoegd, waarin de leden per agendapunt kunnen
aangeven of zij akkoord gaan of niet akkoord gaan. Tevens wordt gelegenheid geboden
aanvullende vragen te stellen of opmerkingen toe te voegen.
Diegenen, die het ingevulde formulier retour sturen, zullen als aanwezigen bij deze fictieve
vergadering worden beschouwd.
Hopelijk kan het bestuur op deze wijze op een voor de leden aanvaardbare manier
verantwoording afleggen.

En dan nog het volgende …..
Zoals het makelaarsbord in de tuin van de familie Fransen – Van Creij
(nummer 12) al enige tijd aangeeft, hebben Otto en Christel hun huis
verkocht en gaan verhuizen naar de Dr.Dreeslaan. Wij wensen hen veel
woonplezier in hun nieuwe woning en vinden het wel jammer dat zij
slechts zo’n korte tijd op het Gheynspark hebben gewoond.
Momenteel ondergaan de voorgevels van een aantal bungalows een
opknapbeurt en waar nodig worden zij ook gerepareerd. Over een paar
weken zullen zij er weer schoon en fris uitzien.
Zoals waarschijnlijk bekend beschikt de buurtvereniging over een tent
om ook bij minder weer activiteiten door te kunnen laten gaan.
De vraag is nu of iemand ruimte beschikbaar heeft om deze tent
tijdelijk of voor langere tijd op te slaan.
De tent is verpakt in 2 dozen van 210x20x20 cm en in 1 krat van
80x60x40 cm.
Graag hiervoor contact opnemen met Joost Meesters van nummer 13
(joostmeesters101@gmail.com) .

Verplaatsing Gheynspark BBQ
De afgelopen weken zijn maatregelen rondom Corona versoepeld. Dit hadden we in het begin van de
Coronatijd niet kunnen voorzien. Traditioneel staat net vóór de grote vakantie de Gheynspark BBQ op het
programma. We mógen wellicht nu wel een BBQ organiseren, maar dan zou het wel kort dag worden.
Het bestuur heeft een aantal mogelijke nieuwe data gekozen voor de BBQ. De planning is eind
augustus/begin september. Het bestuur heeft ook nagedacht over de invulling van de BBQ. De
voorgaande jaren kon je kiezen uit een BBQ-pakket en werd dit verdeeld over bordjes in de koelkast.
Gezien de 1,5 meter regels is dat dit jaar niet handig om met z'n allen rondom de BBQ te gaan staan. Het
voorstel is dat Joost Meesters en Marijn Wittgen de BBQ's "bemannen" en voor iedereen gaan bakken.
Daarbij zal er steeds een ronde zijn met "dezelfde vleessoort". Dit wil zeggen, bijv de ene keer zijn er
alleen hamburgers klaar en de volgende ronde bijvoorbeeld worstjes. Dit vergemakkelijkt het BBQ'en en
niet iedereen hoeft zijn/haar vlees te bewaken". ;-).
Over de kosten en de inhoud van het BBQ pakket wordt nog gecommuniceerd.
Nu hebben we een aantal data voor ogen. We willen je vragen om te stemmen via deze link. Het zijn de
volgende data. 29 aug, 5 sept of 12 sept (stemmen kan via: https://datumprikker.nl/pfxsnriifp7rvdv9 .
Ook is het mogelijk te stemmen via onderstaande strook (inleveren op nummer 15).

WIJ KOMEN GRAAG OP DE BARBECUE.
De volgende dagen hebben onze voorkeur:
29 augustus

ja / nee

5 september

ja / nee

12 september

ja / nee

Naam:

Huisnummer:

Gelukkig zijn er nog maar relatief weinig corona-besmettingen per dag, dus
hopen wij dat alle bewoners van het Gheynspark en iedereen in zijn naaste
omgeving gezond blijven!! Ook wensen wij iedereen een fijne vakantie!

