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Het blijven onzekere tijden. Het regelmatig raadplegen van de website strekt tot aanbeveling.
Zie wedstrijdkalender op: http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .
Lief en Leed




Jarige POPS leden en donateurs in mei en juni 2021:
o 23 mei
Riet de Gooijer
o 24 juni
Hanneke van Aperen
o 30 juni
Jorma Turkenburg
Op 25 maart 2021 is Fritz Schiedschlag op 85-jarige leeftijd overleden. Het is alweer wat jaren geleden
dat Fritz regelmatig aan POPS-wedstrijden, onder andere in Oud-Turnhout, meedeed. Ook organiseerde
hij de meermaals de wedstrijd in Werdohl in het Sauerland, die velen zich herinneren als zeer gezellige
wedstrijden.

Op de foto is Fritz de springer in de groene overall.
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Op 16 april j.l. is Gerry Peeters - Beltman op 88-jarige leeftijd overleden.
Gerry was de echtgenote van Jan Testroote die in in 1987 bij een noodlotig ongeval te Teuge overleed.
Ze was in de vorige eeuw als scheidsrechter, en in de organisatie van 4-Uden Sportief, actief in onze
sport en bleef als donateur op afstand bij POPS-NL betrokken.
Vanwege de huidige coranamaatregelen zal de afscheidsdienst voor Gerry in besloten kring gehouden
worden.
De dienst zal plaatsvinden op zaterdag 24 april en is wel te volgen via livestream met de link:
www.metliefdeterugkijken.nl/gerrypeeters.
Op verzoek van Gerry geen bloemen maar een gift aan de Cliniclowns via IBAN
NL31INGB0000006640

WBTR
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is in december 2020 door de Eerste Kamer goedgekeurd en zal
per 1 juli 2021 van kracht worden.
Ook kleine verenigingen en stichtingen krijgen met deze wet te maken. Mogelijk dat de statuten van onze
vereniging aangepast moeten worden. Zo is het digitaal houden van onze Algemene Leden Vergadering
momenteel mogelijk via een noodwet maar vanaf 1 juli is dit in de wet opgenomen.
Indien de huidige Statuten na 1 juli botsen met de WBTR dan zal bij geschillen de rechter niet de statuten
volgen, maar de WBTR.
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Belangrijke uitgangspunten voor de WBTR :
o
o
o

Het belang van de Vereniging staat voorop.
Bij financiële zaken moet het ‘4-ogen principe’ gelden en natuurlijk geregelde contrôle van de
financiën door een door de leden benoemde kascommissie.
Duidelijke communicatie naar de leden.

Kortom het bestuur zal zich in de komende jaren hierover moeten beraden en ervoor moeten zorgen dat de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan de wet voldoen.
Er is gelukkig een overgangsregeling en het bestuur heeft 5 jaar de tijd om de statuten aan de WBTR aan te
passen.
In 2026 moeten de statuten en het Huishoudelijk Reglement conform WBTR zijn.
Het bestuur heeft zich in april laten voorlichten over de nieuwe wet door het volgen van een webinar
Algemene Uitleg WBTR voor kleine verenigingen en Stichtingen.
Wist u dat:




de ALV van POPS-NL i.v.m. de corona-maatregelen gepland is op zaterdag 1 mei 2021.
o het bestuur heeft i.v.m. de coronamaatregelen besloten dat de vergadering digitaal
gehouden wordt.
o de stukken en de uitnodiging voor de vergadering krijgt u per e-mail van het secretariaat.
o Victor Spaan heeft aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt voor een volgende
termijn. Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich melden bij het secretariaat.
in de laatste week van april beslist wordt of de training in Belluno en de Dolomiti Cup doorgaan.
o er dus op 1 mei duidelijkheid is over de training en de Dolomiti Cup.



de club in Belluno op 10 april weer met het seizoen is gestart.



15 april j.l. bekend werd dat de wedstrijd in Meissendorf (4 t/m 6 juni 2021) in verband met
Covid gecanceld is voor 2021.
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de WPC Wedstrijd in Duitsland (Zweibrücken) dit jaar niet doorgaat. De wedstrijd is verplaatst
naar 22 t/m 24 juli 2022.
veel leden hopen zo snel mogelijk de uitnodiging voor vaccinatie te mogen ontvangen en dat de
reisbeperkingen snel versoepeld worden.
het hebben van geduld, hoop en volharding tot aanbeveling blijft strekken.
de POPS-NL wedstrijd op 11 en 12 september 2021 gepland is en dat de afspraken met NPCT en
camping Oegenbos gemaakt zijn.
o we een optie tot 1 juni hebben op 10 plaatsen en dat opgave vóór eind mei dus geboden
is. Opgave voor deelname aan de wedstrijd na 1 juni betekent dat men zelf een plekje moet
regelen met camping Het Oegenbos. Aanmelden kan tot 30 mei 2021 via het
contactformulier op de website onder vermelding van “wedstrijd+camping”.
o behalve het vertrouwde programma van PA en Hit&Rock gewerkt is aan een programma
met hoge onderdelen als “speedstar” en FS-4 scramble.
de 15e World POPS Meet and Championships in Dunkeswell, United Kingdom is
doorgeschoven naar 2022.
o De nieuwe data zijn: 21 juli 2022 – 31 juli 2022.
o Meer info: https://popsuk.wixsite.com/skydiving
het grootste deel van de wedstrijden in 2021 bekend is, maar dat er steeds aanpassingen zijn.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
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