Beste leden,

Het is alweer even geleden dat wij van het bestuur van ons hebben laten horen. Echter hebben wij niet stilgezeten
en net als jullie het nieuws rondom COVID‐19 op de voet gevolgd. We hebben hier in diverse vergaderingen over
gesproken..
Met pijn in ons hart heeft dit ons doen besluiten dit jaar geen carnaval seizoen te hebben zoals jullie die van ons
gewend zijn. Feit wilt dat de leuke, gezellige feesten in onze ogen in het niet zullen vallen door alle regels die nu
gelden.
Maar niet getreurd, wij willen ons blijven inzetten voor evenementen die wel kunnen. Wij denken dat de online
bingo die wij tweemaal hebben georganiseerd een goed voorbeeld is hoe de Gaapstokken zich met de gehele
vereniging weten in te zetten voor een leuke avond vertier voor heel Lisse.
Nu hebben wij zitten denken hoe wij dit seizoen willen aanvliegen aangezien de eerste lidmaatschappen al betaald
zijn. (waarvoor grote dank) Daarnaast stromen de vragen over het nieuwe lidmaatschap alweer binnen.
Als vereniging gaan we komend jaar kijken welke opties zich allemaal voor gaan doen. Zo zullen wij proberen om
voor onze leden leuke middagen of avonden te organiseren, die ook passen in het COVID‐19 reglement. We zijn
hier dan ook al druk mee bezig. Zodra er meer nieuws is horen jullie dat van ons.
Heeft het zin om dan lid te blijven voor dit seizoen vraagt u zich af, JAZEKER!! Juist nu hebben we jullie nodig!
Als wij het seizoen 21/22 willen halen en deze heftige tijd door willen komen moeten we niet alleen lichamelijk
maar ook financieel gezond zijn.
Hiervoor hebben wij de volgende twee afspraken gemaakt voor AL onze leden:



⁃ We reduceren het lidmaatschapsgeld naar €20.‐ per persoon (ook voor de jeugd)
⁃ U krijgt voorrang bij elk evenement dat wij als Gaapstokken gaan organiseren.

Om alvast een voorbeeldje te geven zijn wij aan het kijken om een bingo zoals wij deze online hebben gedaan live
te brengen op grote schaal. Daarnaast heeft de jeugd minder restricties dan dat volwassen hebben. Daarom zijn
we voor de jeugdraad aan het kijken naar leuke activiteiten die binnen de regels vallen.
Daarnaast heeft het wat positieve en negatieve impact op ons seizoen dit jaar.
Positief:



De dansmariekes die tot nu toe lekker door getraind hebben, kunnen nu een jaar lang voorbereiden op
een dans voor het seizoen 21/22.
De prinsverkiezing zal dit jaar niet plaats vinden. prins Herman, prinses Cathy en jeugdprins Milan en
jeugdprinses Jill zullen een seizoen langer aanblijven als ons prinsenpaar.

Nadelig effect zijn alle inkomsten die we dit jaar gaan missen van de evenementen die wij normaal organiseren.
Daarom hopen wij nogmaals van harte dat jullie allemaal lid blijven van onze vereniging.
Wij gaan de komende tijd nog veel om de tafel zitten om alles te blijven bespreken. Zodra er versoepelingen zijn
willen we hier direct een leuke draai aan geven. Dit zorgt ervoor dat wij voor jullie maar ook zeker met jullie nog
een leuk seizoen kunnen realiseren.
Begin oktober zullen jullie een mail gaan ontvangen van de leden administratie met daarin het verzoek om de
contributie te gaan betalen. Mocht u dit al gedaan hebben en het volledige bedrag betaald hebben kunt u naar de
ledenadministratie mailen en zal het teveel betaalde bedrag terug gestort worden op uw rekening. Wanneer u
(wat wij niet hopen) afziet van uw lidmaatschap voor dit seizoen mag u dat antwoorden naar de
ledenadministratie zodat u geen herinneringsmail gestuurd zult krijgen.
Wij hopen jullie allemaal goed geïnformeerd te hebben en staan altijd open voor suggesties, ideeën en vragen,
Met carnavaleske groet,
Het bestuur

