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We mogen weer!

Het blijft spannend, maar het bestuur rekent er op dat we vanaf 1 september van start kunnen.
gaan! Wat een heerlijk idee, de dansschoenen en -kleding weer uit de mottenballen te mogen
halen. Uiteraard zullen we ons moeten houden aan de dan geldende RIVM regels, de
protocollen voor binnensporten voor volwassenen en voor de dansscholen. We laten jullie kort
voor de start weten hoe die dan zullen zijn.
Ook in het komende dansseizoen zijn de leden van de woensdagavond weer van harte welkom
op de vrijdagochtend om die groep te versterken. Jullie aanwezigheid werd het afgelopen
seizoen zeer op prijs gesteld door de dames van de vrijdaggroep!
Igram, volksdansvereniging in Castricum, waarmee we al jarenlang trouw samenwerken op het
gebied van specialistenavonden en het 50+ bal, viert in april 2022 haar 50 jarig jubileum! Ter
gelegenheid hiervan is er een optreden van Paloina, de topdansgroep in Nederland op dit
moment, en een bal. Kijk voor de data even in de agenda elders in deze Pridinfo.
In oktober gaan ook de zanggroepleden hun stemmen weer opwarmen, ook met
aanpassingen, maar het kan weer!
Laten we hopen op een fijn dans- en zangseizoen zonder hobbels,
Nel Coolegem, voorz. Pridini
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Info Algemene Ledenvergadering.
Vorig seizoen kon de Algemene Ledenvergadering, die toen gepland stond op 4 november
2020, niet doorgaan vanwege de Covid19 maatregelen. Daarom hebben wij besloten om die
vergadering door te schuiven naar dit seizoen en dan nu een “dubbele” ALV te organiseren,
uiteraard alleen als de Covid19 maatregelen dat toestaan. Datum: woensdagavond 3
november 2021. We hebben dan uiteraard een aan de situatie aangepaste agenda en de
bestuurstermijnen van 4 van de 5 bestuursleden lopen af. Dat betekent dat zowel Vera
Verzijlenberg (algemeen bestuurslid) en Marianne Schippers (secretaris) – die allebei vorig jaar
al aftredend en herkiesbaar waren – als Nel Coolegem (voorzitter) en Joan Dirkson (algemeen
bestuurslid) aan de beurt zijn om af te treden. Alle vier zijn ze herkiesbaar.
Op die vergadering worden ook de gevolgen voor onze vereniging besproken van de bepalingen
in de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen), die 1 juli jl. in werking is getreden. Wij
kregen afgelopen voorjaar hier informatie over. Deze wet is bedoeld om wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel bestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten
binnen besturen te voorkomen. Een van de gevolgen van deze wet is dat onze statuten
aangepast moeten worden (uiterlijk
1 juli 2026). En dat kan alleen met
instemming van de Algemene
Ledenvergadering. Een ander
gevolg is dat we verplicht zijn een
“continuïteitscommissie” in te
stellen, die op de ALV benoemd zal
moeten worden. Wat deze
commissie inhoudt kunnen jullie
hieronder lezen.

Gezocht: 'continuïteits commissie' leden!
Je zult je afvragen wat dat nu weer voor een commissie is. Het zit zo: per 1 juli 2021 is de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht geworden. Deze wet is van toepassing op alle
verenigingen en stichtingen in ons land. Deze wet moet leiden tot een betere kwaliteit van
besturen en moet wanbestuur voorkomen.
Een gevolg hiervan is dat wij de statuten van Pridini moeten aanpassen en vervolgens moeten
laten passeren bij een notaris. Gelukkig hoeft dat niet direct en hebben we nog ruim de tijd (tot
1 juli 2026) om alles goed uit te zoeken. Sowieso gaat de wet boven de eigen statuten.
Het onderdeel van die nieuwe wet waar we
wel snel aan moeten voldoen, is het
benoemen van een 'continuïteits commissie'
of in gewoon Nederlands een 'schaduw
bestuur'. Deze commissie neemt het
besturen (tijdelijk) over als bestuursleden
niet (meer) in staat zijn de vereniging
draaiende te houden of wijst andere
personen aan om dat te gaan doen.
Denk bij het uitvallen van bestuursleden aan langdurige ziekte, tussentijds aftreden, ontslag of
overlijden.

Het huidige bestuur hoopt natuurlijk dat deze commissieleden hun taak nooit hoeven uit te
oefenen!
Tijdens de ALV die op 3 november 2021 zal worden gehouden moeten deze commissieleden, in
het geval van Pridini drie personen, worden benoemd. We voldoen dan aan een belangrijk
onderdeel van deze nieuwe wet.
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We zijn dus op zoek naar leden die deel willen gaan uitmaken van deze commissie.
Ben jij diegene die hiervoor voelt? Meld je dan voor half oktober aan bij Marianne Schippers.
Sylvia van Rookhuijzen heeft zich hier al voor opgegeven. We zoeken nu dus nog twee anderen.
Wie oh wie?
Namens bestuur Pridini, Nel Coolegem

Restitutie contributie 2020-2021:
Informatie over de contributie seizoen 2021/2022 & restitutie seizoen 2020/2021
Binnenkort ontvang je de contributiefactuur voor het nieuwe dansseizoen 2021/2022. Net als
vorig jaar zal ook nu de restitutie voor uitgevallen danslessen van het afgelopen seizoen
2020/2021 worden verrekend met de contributie van het nieuwe dansseizoen. Hieronder een
uitleg hoe de restitutie is berekend en wat dat betekent voor je factuur.
Wisselpas
Het afgelopen seizoen zijn slechts 2 van de 28 danslessen doorgegaan. De restitutie is derhalve
26/28 x € 124,00 = € 115,14 en wordt als korting op de contributiefactuur van seizoen
2021/2022 verrekend. Resteert op de aankomende contributiefactuur dus € 8,86 per persoon
te betalen.
Woensdagavond
Het afgelopen seizoen is slechts 1 van de 32 danslessen doorgegaan. De restitutie is derhalve
31/32 x € 140,00 = € 135,63 en wordt als korting op de contributiefactuur van seizoen
2021/2022 verrekend. Resteert op de aankomende contributiefactuur dus € 4,38 per persoon
te betalen.
Zanggroep
Wegens de tijdelijke stop is in 2020/2021 geen contributie in rekening gebracht.

Kamperen Hemelvaart 2021 op camping De Smal in Nieuw Bergen
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Dit jaar togen we weer naar Nieuw Bergen, camping De Smal, waar we vorig jaar ook stonden.
Wat nu anders was dan vorig jaar was dat we weer gebruik konden maken van het
toiletgebouw i.p.v. geïmproviseerde douches.
Een ieder kent het verhaal van de 10 kleine negertjes...... daar begon het bij ons ook op te
lijken, er hadden zich 10 personen aangemeld en er bleven er 6 over: Jikke en Gerard, Marit en
Pieter en Peter en Vera met hond Pien.
Op maandagavond waren we al compleet en wat voor de rest van de dagen zou blijken, was dat
we gezellig een trip maakten door memory lane. Het ging van "weten jullie nog die camping in
Oisterwijk, wanneer gingen we voor het eerst kamperen en wat waren er veel kinderen mee "
etc.
De maasvallei leent zich uitstekend voor wandelen en fietsen en er zijn veel mooie routes die je
kunt verkennen. Het weer was wisselvallig, buien wisselden elkaar af met zonneschijn. Begon je
in de ochtend in korte broek dan kon je deze na een paar uur verwisselen voor een lange broek
met een trui, of omgekeerd.
Onze barbecue begon in de zon en
halverwege zaten we even onder paraplu’s,
maar dit mocht de pret niet drukken. Zo
bleek het kleine voortentje van Peter en
Vera 6 campingstoelen te kunnen
herbergen; ach, er gaan veel makke
schapen in een hok.
We weten nu dat "Limburgse" nachten ook
erg koud kunnen zijn, maar achter "de
gebreide broek" en een extra deken
overleefden wij het wel.
Volgend jaar gaat Marit een camping
uitzoeken dus, wie alvast wil inschrijven......

Van uw speciale reporter, Vera
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Marius van Dokkum museum Harderwijk.
Een museum waar hardop gelachen wordt, waar wildvreemden met elkaar in gesprek raken
voor een schilderij en waar kinderen net zo veel plezier aan kunst beleven als grote mensen.
Dat is uniek. Dat is het Marius van Dokkum Museum. Het enige geregistreerde museum in
Nederland van een levende kunstenaar.
In 2015 exposeerde Van Dokkum in het Stadsmuseum in Harderwijk. De tentoonstelling was
een enorm succes. Uit het grote aantal bezoekers en de enthousiaste reacties bleek dat het
publiek was gevallen voor het werk van Marius van Dokkum. En Marius viel op zijn beurt voor
de stad Harderwijk, met z’n mooie pleinen, straatjes en monumenten. Hij voelde zich er zo
thuis dat hij samen met het Stadsmuseum op zoek ging naar een geschikte locatie waar hij zijn
werk permanent zou kunnen tonen.
Zijn oog viel op een van de mooiste panden van Harderwijk, de voormalige Snijkamer van de
Universiteit van Harderwijk. Hier ontleedden de professoren destijds onder toeziend oog van
hun studenten lichamen tijdens de zogenoemde anatomische lessen. Deze markante
historische locatie heeft na een grondige verbouwing een nieuwe en unieke bestemming
gekregen: een museum gewijd aan het werk van een levende kunstenaar.

Werken van Marius van Dokkum
Een leuk museum! Zeker de moeite waard om te bezoeken.

Agenda seizoen 2021 / 2022 (alle data onder voorbehoud!):
IN DE MET ROOD AANGEGEVEN PERIODEN WORDT NIET GEDANST!
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2021

Woensdag 1 september
Vrijdag
10 september

Start woensdaggroep 20.00 tot 21.30 uur
Start vrijdaggroep
10.00 tot 11.20 uur

Maandag

Start zanggroep

4 oktober

Woensdag 20 oktober
Vrijdag
22 oktober

Herfstvakantie woensdaggroep
Herfstvakantie Wisselpas

Woensdag 3 november

Algemene ledenvergadering

2022

Woensdag 28 december en 5 januari
Vrijdag
24 + 31 december en 7 januari

Kerstvakantie woensdaggroep
Kerstvakantie Wisselpas

Woensdag 23 februari
Vrijdag
25 februari

Voorjaarsvakantie woensdaggroep
Voorjaarsvakantie Wisselpas

Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
woensdag

9 april
22 april
23 april
27 april

Voorstelling Paloina tgv. 50 jaar Igram
Laatste dansochtend vrijdaggroep
Jubileum bal 50 jaar Igram
Koningsdag

woensdag
woensdag
woensdag

4 mei
18 mei
25 mei

Meivakantie woensdaggroep
Laatste dansavond woensdaggroep
Hemelvaartvakantie

ALGEMENE INFORMATIE
Opzeggen lidmaatschap
Wil je het volgende seizoen niet meer dansen bij Pridini / Wisselpas of zingen, zeg dan je lidmaatschap
op tijd op [voor 1 juni 2022]. Dit kan alleen via Email naar: penningmeester@pridini.nl
Bezoek ook eens onze website www.pridini.nl Je vindt daar alle laatste informatie over de vereniging.

