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Iedereen krijgt natuurlijk de beste wensen voor 2022; dat het maar weer een goed jaar in goede
gezondheid mag worden met veel veilige sprongen en veel evenementen met “een knipoog naar de
wedstrijd”.
De data van een groot deel van de wedstrijden in 2022 zijn nu bekend; zie wedstrijdkalender op:
http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .
Helaas zijn alle evenementen nog steeds onderhevig aan coronaperikelen; de activiteitenkalender
blijft dus aan veranderingen onderhevig.

Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in februari, maart en april 2022:
o 20 februari
Bram Lasschuijt
o 23 februari
Jo Ruben
o 24 februari
Adwin Beerendonk
o 26 februari
Karin Maessen-Huybrechts
o 13 maart
Henny Wiggers
o 17 maart
René Grit
o 22 maart
Koos Verhaar
o 28 maart
Rene Prins

o
o
o
o

5 april
7 april
15 april
21 april

Jan Brunt
Ton de Kuijer
Babs van Gerven
Victor Spaan

Contributie 2022
U doet de penningmeester een groot plezier als u z.s.m. en het liefst nog in januari, de jaarlijkse
contributie ad € 10,- overmaakt t.n.v. PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te
Almere. IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2022”
Wellicht ten overvloede: dit geldt (nog) niet voor degene die in 2021 lid is geworden. Contributie
voor twee jaar is inbegrepen bij de inschrijvingskosten.
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Wist u dat:






de ALV van POPS-NL i.v.m. de corona-maatregelen gepland is op 22-01-2022.
o het erop lijkt dat op 14 januari 2022 de huidige coronamaatregelen zullen worden verlengd,
waardoor de vergadering van 22 januari fysiek niet door kan gaan.
o in de bestuursvergadering van 6 januari 2022 besloten is dat de ALV verplaatst wordt naar
zaterdag 16 april 2022.
o de plaats van samenkomst voor de ALV en andere informatie via email door het secretariaat
aan de leden bekend wordt gemaakt.
de website www.pops-nl.com in nieuwe stijl nu al 7 jaar “in de lucht” is, vanaf 2015.
o in die 7 jaar de website (stand van 1 december 2021) 118.625 maal bezocht is.
o in 2021 de website 21.045 maal bezocht werd, dat is dus gemiddeld 1.754 maal per maand
in het afgelopen jaar.
o Het gemiddelde bezoek van de website per maand, in de periode van 2015 tot 2022,
1.412 bezoekers per maand was.
de 15e World POPS Meet and Championships is doorgeschoven naar 2022 en ook verplaatst is
naar Netheravon, Wiltshire, United Kingdom. (Netheravon Airfield, Army Parachute
Association)
o de nieuwe data zijn: 19 augustus 2022 – 26 augustus 2022.
o alle deelnemers en aanhang die volgend jaar mee willen doen zich (opnieuw) moeten
inschrijven. Het formulier is te vinden onder de volgende link:

https://docs.google.com/forms/d/1VSS_9lqyRyoej7KMmib8JRPdYjmgPpPGQ9rKxwB5KY/
o
o

de link naar de World Event Meet Web Page: World POPS Meet | POPS UK (wixsite.com)
is.
de link naar het World Event Information Bulletin: World Event | Information Bulletin

is.
o




de organisatie u vriendelijk verzoekt om bij vragen over dit evenement eerst bij onze
Nationale Top Pop te rade te gaan voordat u vragen per email richt aan:

parachutistsoverphortyuk@gmail.com
de training voor de Dolomiti Cup in 2022, gehouden wordt van 15 mei t/m 27 mei 2022 en
de Dolomiti Cup op 28 en 29 mei 2022 plaats zal vinden.
Zie de site van ASD Paracadutismo Belluno: Parachute WORLD CUP Series
(parawcs.com)
Het grootste deel van de wedstrijden in 2022 bekend is, maar dat er steeds aanpassingen zijn.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
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