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In deze laatste “Van de webmaster” van 2020 wensen het bestuur en de webmaster
iedereen alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling in goede gezondheid toe en voor 2021
veel veilige, mooie sprongen en succesvolle, gezellige wedstrijden.
Lief en Leed


Jarige POPS leden in december 2020 en januari 2021:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

23 december
25 december
11 januari
19 januari
12 februari
20 februari
23 februari
24 februari
26 februari

Harry Torsing en Judith Mogendorff
Peter van den Dungen
Basten Oudmaijer
Hielke Bootsma
Gerrie Beltman
Bram Lasschuijt
Jo Ruben
Adwin Beerendonk
Karin Maessen-Huybregts

Contributie 2021
U doet de penningmeester een groot plezier als u na 1 januari 2021 z.s.m. de jaarlijkse contributie
ad. € 10,- overmaakt op naam van : PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te
Almere. IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2021”
Wellicht ten overvloede: dit geldt (nog) niet voor degene die in 2020 lid is geworden. Contributie
voor twee jaar is inbegrepen bij de inschrijvingskosten.
Wist u dat:


de ALV van POPS-NL i.v.m. de corona-maatregelen voorlopig gepland is op zaterdag 1 mei 2021.
o het bestuur uiterlijk op 1 april 2021 beslist over het doorgaan en of de vergadering
eventueel digitaal te houden is als i.v.m. de corona-maatregelen een vergadering met
fysieke aanwezigheid dan niet mogelijk is.
o de plaats van samenkomst bij een fysieke vergadering ook uiterlijk 1 april 2021 bekend
gemaakt wordt.
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de POPS-NL wedstrijd voorlopig op 11 en 12 september 2021 gepland is.
o behalve het vertrouwde programma van PA en Hit&Rock gewerkt is aan een programma
met hoge onderdelen als “speedstar” en FS-4.
de wintertrainingen van POPS-NL i.v.m. de coronamaatregelen voorlopig niet doorgaan.
o de deelnemers voor elke (geplande) training per e-mail geïnformeerd worden over het wel
of niet doorgaan.
o de eindejaarsborrel van POPS-NL door de coronamaatregelen dit jaar ook niet kan
doorgaan.
de 15e World POPS Meet and Championships gepland is van 21 juli - 31 Juli 2021 in
Dunkeswell, United Kingdom.
o de wedstrijd data zijn 24 juli – 31 juli 2021.
o u de inschrijving online kunt doen.
POPS UK een nieuw eigen domein en website zijn gestart omdat dit sneller te actualiseren is.
o de link van de nieuwe site is: https://popsuk.wixsite.com/skydiving
o u kunt hier ook het registratieformulier invullen en al het nieuws over de 15e World POPS
Meet zal via deze site bekend gemaakt worden.
o dat ondanks goede voornemens, er door overleg i.v.m. het uitstel door corona met BPA en
Skydive Buzz, nu toch overlap is met de WPC wedstrijd Belluno.
Het grootste deel van de wedstrijden in 2021 bekend is.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
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