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Nieuwsbrief         
 
2021-1        22-1-2021   
 
In deze eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar: 
 
Aan de vooravond van de invoering van de avondklok….. 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Bericht van de voorzitter 

• Financiële situatie 

 
De ontwikkelingen gaan snel, maar niet altijd vooruit 
 
Na een korte periode waarin we weer min of meer open konden zijn ligt 
alweer meer dan een maand achter ons en we zitten nog potdicht. Zoals de 
regering net heeft meegedeeld blijft dat de komende paar weken ook zo en 
worden de maatregelen zelfs nog strenger  We moeten zelfs een hond 
aanschaffen om ’s avonds nog een blokje rond te mogen gaan (grapje, hoor). 
Dus nog geen licht al zullen binnenkort de eersten van Perspectief hun 
vaccinatie wel gaan halen en dat moet uiteindelijk toch effect gaan opleveren. 
Het is jammer dat we nu even niets kunnen, want we hadden er met z’n allen 
toch echt veel zin om weer samen gezellig in onze ateliers aan de gang te 
gaan. Voorlopig nog even niet en wachten we op het groene licht van de 
overheid.  
Misschien volgende maand iets versoepeling, zodat we weer kunnen starten, 
heel voorzichtig en onder een streng regiem, met mondkapjes in kleine 
groepjes in elk lokaal. Dat is misschien maar een half ei, maar in elk geval 
beter dan de lege dop, bovendien toch een stapje de goede richting in. 
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Er zijn wel wat leden die vorig jaar hebben opgezegd waardoor het ledental 
wat is teruggelopen. Bovendien hebben we nu een extra lokaal erbij wat de 
ruimte oplevert die hard nodig hebben om zoveel mogelijk mensen die dat wil 
laten meedoen. Hierdoor zijn de kosten wat hoger dan voorheen. Daarbij 
hebben we de contributie juist niet willen verhogen, omdat iedereen toch maar 
ten dele heeft kunnen doen waarvoor die bij ons actief is. 
We hebben de begeleiders vorig jaar wel kunnen doorbetalen, maar nu we 
nog dicht zitten is dat niet meer haalbaar. Lees verder het stukje van Maarten 
over de financiën die ondanks alles nog helemaal niet zo slecht zijn, maar we 
moeten wel zuinig doen. 
 
We proberen wel wat steun van de gemeente te 
krijgen voor de extra uitgaven en ook dat kan 
helpen om weer snel op gang te komen als alles 
weer normaal op de rails staat. 
We wachten met spanning de berichten van de 
gemeente af en ondertussen blijven we veel thuis 
en blijven we heel voorzichtig, want onze 
gezondheid heeft toch de hoogste prioriteit. 
Maar we houden nog even vol, want zoals een 
Belgische verslaggever laatst zei: als dit het 
dieptepunt van de crisis is gaat het vanaf nu 
steeds beter. Daar houden wij het dan maar op. 
Ik hoop ieder spoedig weer in onze ateliers tegen 
te komen.  
 
Sjoerd Dijkstra 
voorzitter 
 

 
De financiële situatie 
 
Perspectief heeft 2020 financieel goed doorstaan, we hebben geen winst en 
geen verlies. En dat terwijl we de begeleiders wel hebben doorbetaald. Dit 
was mogelijk dankzij u: de leden bleken loyaal aan Perspectief.  
Ook de gemeente gaf ons ruim € 11.000 subsidie voor de reeds uitgevoerde 
corona-maatregelen en de nog te bouwen overkapping.  
Bij de eerste lock-down konden leden 50€ korting op de contributie krijgen. 
Maar 8 leden hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. Dank u wel, dat 
u Perspectief genereus steunt.  
Voor 2021 ziet het financiële plaatje er minder goed uit. Volgens de telling op 
de ledenlijst hebben we per 1 jan 2021 13 leden minder dan een jaar eerder.  
 
De vooruitbetaalde contributie, die op 31 december op de bankrekening 
stond, was dit jaar 5400 € minder en dat komt overeen met 24 leden minder. 
In de begroting gaan we uit van gemiddeld 215 leden, 20 minder dan vorig 
jaar. Ook hebben we vanwege afstand houden atelier 4 erbij gehuurd, wat 
€3000/jaar kost. Al met al is er een tekort van ruim €7000. 
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Hoe nu verder? We hebben de begeleiders helaas moeten vertellen, dat we 
vanaf 1 januari gedurende de lock-down begeleiding niet meer kunnen 
doorbetalen.  
Ook vinden we, dat leden die dat nodig hebben, een deel van betaalde 
contributie terug kunnen krijgen. Dat bedraagt €20 per maand lock-down. 
Zodra we weten wanneer de lock-down voorbij is, kunt u zich hiervoor bij de 
penningmeester melden.  
Als bestuur bespreken we ook met de gemeente wat zij in 2021 nog kunnen 
doen – net als in 2020- om de pijn te verlichten.  
 
Tenslotte nog een formeel punt: de jaarrekening 
is in concept gereed. De kascommissie moet die 
nog controleren. Als kascommissie hebben we 
de commissie van vorig jaar gevraagd. Zodra de 
jaarstukken klaar zijn ontvangt u die. 

 

Maarten Geerdes, penningmeester 
0654942799  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzonden door: 
 
Redactie van de Nieuwsbrief Perspectief 
 
nieuwsbrievenperspectief@gmail.com 
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