Stichting Gezonde Duitse Herder
Beleid 2020
Het jaar 2020 zal in vele archieven opduiken als een erg moeilijk jaar. Voor onze
Stichting zal het eveneens een gedenkwaardig jaar gaan worden. Vanaf maart ligt
Nederland bijna plat. Evenementen worden afgezegd. Vergaderingen en andere
bijeenkomsten kunnen geen doorgang vinden. Wij zullen nu des te meer een
programma moeten maken, afgestemd op de nieuwe maatregelen. Allereerst werd
onze secretaris/penningmeester erg ziek en hij vroeg om vervanging van het
penningmeesterschap. Vanuit mijn bestuurderstijd in Drenthe wist ik een goede
kandidaat en heb het Bestuur gevraagd om hem te polsen. Rob Reinders,
beroepsmatige AA-register accountant verklaarde zich hiertoe bereid. Via een
versnelde procedure werd hij in de bestuursvergadering in maart benoemd. Mans
Vroom blijft gelukkig wel bij ons als secretaris. Tot nu toe verzorgt hij de verhuur van
hondenrolstoelen en ook hiervoor vroeg hij om vervanging. Hierin zijn wij bijna
geslaagd. Bij mij als voorzitter zijn twee rolstoelen aanwezig, nadat ik van Mans wel
een goede instructie heb mogen ontvangen. Er bestaan ook plannen om een aantal
rolstoelen bij een vrijwilliger in Steenwijk te kunnen plaatsen. Ook op de Veluwe zijn
wij hiermee bezig. Van Yvonne de Groot hebben van haar op haar eigen verzoek
afscheid genomen. Zij heeft ons altijd een warm hart toegedragen. In 2019 mochten
wij mevrouw Christine Vroom ook als bestuurslid verwelkomen. Laatst hebben wij
mevrouw Margaret van Nijnatten-de Leeuw in onze gelederen kunnen opnemen. Het
bijzondere daarvan vinden wij, dat zij de mede-oprichtster van onze Stichting was.
Wij zijn nu bijna compleet want er wordt nog naar één nieuwe bestuurder gezocht.
Een geheel nieuw beleid zullen wij gaan voeren. Een beleid dat is afgestemd op de
publiciteit. Wij zullen ons vooral ook richten op het vinden van donateurs. Met een
nieuw samengesteld bestuur moeten wij op dit moment vanwege de Corona-crisis
nog even pas op de plaats maken. Bijeenkomsten kunnen misschien vanaf
september weer plaatsvinden. De verhuur van de hondenrolstoelen ligt momenteel
bijna stil. Hopelijk komt daar na 1 september verandering is. De wachtlijst is
inmiddels gegroeid. Met Rob als deskundige op het financiële vlak, met Margaret
weer bij ons terug om haar krachten aan de publiciteit te kunnen wijden, met Mans
die momenteel weer aardig aan de beterende hand is en met Christine die ons altijd
geweldig verzorgd en gastvrouw is, kan ik als voorzitter met deze ploeg erg tevreden
zijn en zie de toekomst met optimisme tegemoet.
Hans Mijnheer, voorzitter

Secretariaat: Mans Vroom, Blazer 21 – 8531CE LEMMER; t. 0514 561469, mobiel 06 19669771
IBAN: NL59 RABO 0120 1779 19 ; secretaris@gezondeduitseherder.nl ; www.gezondeduitseherder.nl
Inschrijving KvK: 55802583

