Jaarverslag seizoen 2017 2018.
Vorige seizoen sloten we af met ons 40 jarig bestaan met een etentje bij
Fusion, wat iedereen heel gezellig vond.
Helaas kwam Willem te overlijden ,
Velen van jullie kwamen hem de laatste eer bewijzen bij de kerkdienst.
Dit seizoen zijn we aan de Oogstweg in september weer begonnen, en mochten
we twee nieuwe leden verwelkomen, Lisanne en Karin.
Helaas door verhuur aan een andere ondernemer is ons per 15 december het
gebruik van onze locatie opgezegd. En moeten we dus op zoek naar een andere
lesruimte. Hiervoor zijn verschillende locaties bezocht en prijzen berekend.
Helaas is het allemaal te duur voor ons willen we de cursus betaalbaar houden.
We zijn nu voorlopig uitgeweken naar de Voorhof, en staan de spullen
opgeslagen in kisten bij Wim bij de boerderij en bij hem thuis en bij mij alles
wat met reanimatie te maken i.v.m. vocht. En een beetje bij Aalt op zolder, niet
echt een ideale situatie als je bij een les materiaal nodig hebt.
Onze laatste hoop is nu neergelegd bij G.J v Tilburg daar deze man overal wel
bij betrokken is en hij voor ons gaat bemiddelen bij zijn contacten.
Het probleem is locatie met opslag en de prijs.
Tevens waren we op zoek naar een docent en die is gevonden, Marco Maasen
gaat de lessen verzorgen. Hij werkt als ZZPer en daar hangt ook een prijskaartje
aan. Na overleg heeft hij er wat vanaf gedaan, maar komen we er niet onderuit
om de kosten te verhogen. Hiervoor heeft het bestuur de benodigde
berekeningen gemaakt, het moet wel voor iedereen betaalbaar blijven, anders
lopen we het gevaar dat leden gaan opzeggen en dat is niet de bedoeling. Voor
nu denken wij dat we eerst met een jaarcontract moeten werken zodat we van
beide kanten kunnen kijken hoe alles loopt. Of het 1 of 2 lesavonden word
moet nog bekeken worden, maar hij is wel bereid om een opleiding te starten.
Op jullie verzoek is dit voor de jaarvergadering toegestuurd zodat jullie de tijd
hebben om dit te beoordelen en je mening vanavond te geven.

Dit seizoen zijn de lessen goed bezocht al was het soms wat aan de late kant
voor het lesstukje werd gestuurd.
Was Swifterbant aan de beurt voor de oefening waar BHZ dit jaar niet aan
heeft meegedaan.
Worden de bedrijfskoffers weer gecontroleerd door Claudia en Wim wat weer
wat geld in het laatje brengt.
Vergaderde het bestuur 5 keer , waren de laatste 4 lessen in de Voorhof, waar
we ook de jaarvergadering houden.
Zodra er iets bekent word over een ruimte houden we jullie op de hoogte.
Er is ook gezocht naar een secretaris de gevraagde zeiden gelijk nee, op Dorien
na die wil alles eerst wel even bekijken, doornemen en bijwonen, voor zij een
beslissing neemt.
We respecteren haar keus.
Adri

