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Het mag u niet ontgaan zijn dat de coronasituatie in Nederland nog steeds ernstig
is en dat bijeenkomsten niet mogelijk zijn. Daardoor zijn we in unieke situatie
terechtgekomen dat het bestuur van de SCF wederom heeft moeten besluiten om
de jaarvergadering 2021 van de SCF op 10 april NIET door te laten gaan.
Bijgesloten zijn wel de jaarcijfers van 2019 en 2020 die de kascommissie op het
ogenblik controleert. Door ziekte van een van de kascommissie leden is een
formele goedkeuring helaas nog niet beschikbaar maar we hopen dit zo spoedig
mogelijk te realiseren. Voor vragen en/of uitleg van de cijfers kunt u mij altijd
bereiken via mail of telefoon.
Dit jaar zijn bestuursleden Jos Daanen en Dick van Eijl volgens schema aftredend.
Beiden zijn herkiesbaar en door huidige situatie automatisch herkozen.
Mochten er hiertegen bezwaren zijn deze gaarne deze kenbaar maken bij bestuur
voor 10 April.
Jubilarissen dit jaar:
25-jarig Jubileum:
Lid nr. 239 de heer F. Nijhof uit Zwolle.
Lid nr. 275 de heer S.A. Dijkstra uit Almere.
40-jarig Jubileum:
Lid nr. 123 de heer R.F. Bakker uit Almere.
Allen van harte feliciteert met deze mijlpaal, de felicitaties en attenties zullen door
de afgelasting per post worden verstuurd.
De veiling 241 zal door de afgelasting alleen schriftelijk geschieden, eventuele
biedingen kunnen worden ingediend bij de veilingmeester.
Zie kavellijst en onze site voor meer info hierover.
Mocht de corona situatie in aanloop van 12 juni aanleiding geven zullen we u tijdig
informeren over de vergadering.
Bijgesloten bij deze brief is de kavellijst veiling 241 en de jaarcijfers 2019 en 2020.

Met vriendelijke groeten,
W. Terlouw.
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