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Amicidella natura

Beste KNNV leden van onze
afdeling Nijmegen en omgeving.

Normaal gesproken hadden jullie al een convo in de
brievenbus of, voor de digitalen onder ons, in de
mailbox mogen ontvangen. Ongetwijfeld met een hele
reeks heerlijke boeiende excursies die een aantal
onder ons met alle plezier gegeven zouden hebben.
Het is niet zo, voorlopig staan al onze gezamenlijke
activiteiten op “ sterk water “………
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Dus heeft het geen zin excursieleiders te vragen
activiteiten die toch niet door kunnen gaan aan ons
door te geven. Er verschijnt ook geen convo. Wat de
toestand voor de iets verdere toekomst wordt, het is
moeilijk te voorspellen. Maar, zodra het mogelijk is,
zullen wij toch trachten onze gezamenlijke
activiteiten weer te hernemen.

In welke vorm dat zal moeten zijn, wij weten het nu
evenmin als jullie. Maar vooral beste excursiegevers,
denk er over na welke excursies jullie willen geven
zodra het weer kan en in welke vorm dat kan zijn. Bij
voorbeeld, en wij geven hier wat suggesties inzake de
anderhalve meter regel, met een beperkt aantal
deelnemers en [daarom?] eventueel alleen voor
KNNV leden [na inschrijving?].
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Want zodra wij duidelijkheid hebben willen wij jullie
alsnog uitnodigen excursies door te geven zodat wij
onze leden ook op zo kort mogelijke termijn een
Convo met lekkers kunnen bezorgen. Ook als dat
niet parallel meer zou lopen met ons drie
maandelijks ritme.

Ondertussen heeft onze jaarlijkse ALV, voorzien voor
maart, uiteraard niet kunnen plaats vinden. Daar zou
penningmeester Louis Geraets zijn functie
overgedragen hebben aan Gijsbert Peelen, uiteraard
na instemming van de aanwezigen.
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Omdat deze ALV niet plaats heeft kunnen vinden
heeft Louis voorlopig, tot hem décharge is verleend,
zijn functie al overgedragen. Bij deze danken wij
Louis voor zijn bekwame inzet en heten Gijsbert van
harte welkom in ons midden. Ook heeft in de
afgelopen tijd bestuurslid Coert van Putten besloten
zich met onmiddellijke ingang terug te trekken uit
het dagelijks bestuur, wij komen hier op de
uitgestelde ALV op terug.

Tot zover deze tussentijdse mededeling. Wij raden
jullie allen aan zoveel mogelijk van de natuur te
genieten, per fiets of per benenwagen.
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En maak de medeleden blij met ervaringen of
afbeeldingen van het waargenomene, door deze naar
onze webmaster Marc Kaekebeke
webmaster@nijmegen.knnv.nl op te sturen. Al menig
lid heeft dit al gedaan, zij zijn te lezen of te bekijken
op onze website onder het kopje “corona”.

Zo blijven wij ook in deze tijd toch verenigd, blijf
gezond en met vriendelijke groet, Uw dagelijks
bestuur.

Mededelingen mei 2020

KNNV

5

