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Verslag secretaris seizoen 2019-2020

Het sportieve gedeelte is afgelopen tweede helft van het seizoen overschaduwd door covid19 met de bijbehorende maatregelen van de regering. We hebben de competitie hierdoor
niet tot een eind gebracht. Een compliment aan alle teams: er hebben geen negatieve
incidenten plaatsgevonden tot aan het stoppen van de competitie.
Jack neemt jullie zo meteen uitgebreider mee inzake de sportieve kant van alle teams.
Bestuurlijk zit Le Soleil nog steeds goed in elkaar met in totaal 5 bestuursleden.
In het seizoen 2019/2020 hielden we 8 bestuursvergaderingen en hebben de diverse
bestuursleden in totaal meer dan 50 acties opgepakt en afgehandeld. We zijn het
seizoen 19/20 gestart en geëindigd met 5 teams.
De animo om te trainen daalde dit seizoen helaas naar een dieptepunt.
Complimenten aan de leden die zich hierdoor niet hebben laten beïnvloeden en toch elke
maandag aanwezig zijn geweest. We hebben na een peiling onder de leden die altijd trainen
besloten om in de zomer door te trainen. Vanaf 16 juli trainen we van 19.00 uur tot 20.30
uur.
We organiseerden afgelopen seizoen weer de verschillende activiteiten zoals het mix
toernooi met aansluitend de feestavond, de sinterklaasviering en de winterwandeling. De
einde seizoen viering is door Covid helaas ook niet doorgegaan. Door te weinig animo
voor de sinterklaasviering en winterwandeling hebben we deze activiteiten moeten
annuleren. We hebben nog gepeild onder de leden die normaal aan deze activiteiten
meedoen wat de reden was dat de animo dit jaar niet hoog was. Andere verplichtingen
was de hoofdreden onder de meerderheid van die leden. We bestempelen dit dan ook als
incident voor dit jaar en zetten voor komend seizoen deze activiteiten weer op de
planning. We roepen de leden echter ook op om met voorstellen voor alternatieve
activiteiten te komen.
Weer door covid-19 hebben we in overleg met de jubileumcommissie besloten om ons 50
jarig jubileum te verplaatsen naar september 2021. Het gedane werk door de commissie is
daarom niet voor niets geweest. We bedanken de leden van de commissie voor hun inzet.
Wij hopen dat, ondanks de Covid maatregelen, toch iedereen een leuk seizoen heeft gehad
en zien jullie komend seizoen graag weer terug.

