
Nieuwsbrief  
De Koets’n Keerls  

Coronavirus  
2020 is een jaar wat op een hele bijzondere manier 
de geschiedenisboeken in gaat. Elk jaar heeft 
natuurlijk bijzonderheden maar 2020 zal toch het 
jaar van het coronavirus zijn en op die manier nog 
decennia worden herinnerd.  
In het voorjaar hadden wij al een intelligente Lock 
down maar nu de herfst nadert worden de 
restricties ook weer steeds groter.  
 
Derhalve heeft het bestuur besloten om alle 
activiteiten die nog gepland stonden voor 2020 af 
te gelasten. Dat betekent dat de Herfsttintentocht, 
de Hubertusrit en de wedstrijden op 1 november 
niet doorgaan.  
 
Ook hebben wij op voorhand al besloten om de 
nieuwjaarsreceptie niet te gaan organiseren. 
Gezien de huidige stand van zaken vermoeden wij 
dat begin januari de situatie niet dermate 
verandert is dat een gezellige bijeenkomst met veel 
mensen verantwoord is. Wij hopen natuurlijk dat 
medio 2021 alles weer terugkeert naar het 
normale doen en dat wij elkaar weer in gezondheid 
zullen ontmoeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website www.koetsnkeerls.nl  
Mogelijk dat u het al heeft gezien, maar onze 
nieuwe website is online. Er wordt nog wel aan 
gesleuteld en wij hopen dan ook dat u de komende 
tijd regelmatig even een kijken zult nemen op de 
site. Middels dit medium houden wij u ook zoveel 
mogelijk op de hoogte van alle informatie die voor 
u van belang is.  
 
 

Vraag en aanbod 
Op de website hebben wij een nieuwe pagina 
speciaal voor leden van de Koets’n Keerls. Op deze 
pagina kunt u kosteloos spullen aanbieden of 
vragen. Wel moet het te maken hebben met onze 
hobby. Dus het moet gerelateerd zijn aan het 
mennen. Bij voorbeeld harnachement, paard of 
pony of koetsen of onderdelen daarvan.  
 
Najaarsvergaderingen                    
De najaarsvergaderingen voor regio 3 en 4 zijn 
afgelast in verband met de maatregelen rondom 
het coronavirus.  
 
Daarop heeft Melanie Lescher, onze nieuwe 
secretaris, een brief gestuurd met daarin een 
aantal punten die tijdens deze vergaderingen aan 
de orde zouden zijn gekomen. Bij enkele van onze 
leden is de indruk gewekt dat wij zonder hoor en 
wederhoor de regio’s zomaar zouden opdoeken, 
maar dat is geenszins het geval.  
 
Als bestuur willen wij graag met alle leden 
overleggen hoe wij de saamhorigheid onderling 
kunnen vergroten en de leden meer betrokken 
laten zijn bij elkaar. Daarom is het voorstel van het 
bestuur om, uiteraard in goed overleg en met 
goedvinden van de leden, enkele regio’s samen te 
voegen zodat de lijnen korter worden.  
 
De voorzitters van die regio’s worden ook 
toegevoegd als adviseurs aan het bestuur. 
Daarmee worden de regio’s ook meer betrokken 
bij het wel van de vereniging en hoeven wij ook 
minder vaak te vergaderen waardoor er meer tijd 
komt om mooie activiteiten te organiseren, want 
dat willen wij zeker in 2021 gaan doen. Voorlopig 
gebeurt er nog niets en wij stellen dit voorstel en 
de beslissing uit naar de jaarvergadering in 2021.  
 
Slotwoord 
Voor nu wensen wij u goede wintermaanden toe, 
waarbij wij u plezier wensen rondom de 
feestdagen, al zullen deze anders zijn dan anders.  
Blijf gezond en hopelijk gauw tot ziens. 
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