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De eerste wintertraining van 2020 ligt weer achter ons.
We hopen op de twee nog resterende trainingen goede weersomstandigheden te treffen. Frenk
Smit heeft aangeboden de wintertraining van februari te coördineren.
De data van een groot deel van de wedstrijden in 2020 zijn nu bekend ; zie wedstrijdkalender op :
http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .

Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in februari en maart 2020:
o 12 februari
Gerrie Beltman
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 23 maart
Koos Verhaar
o 28 maart
Rene Prins

ALV 2020
 Op 14 maart 2020 staat de ALV POPS-NL weer gepland. Plaats van handeling is zoals de
afgelopen jaren bij Chinees-Indisch Restaurant Nieuw Peking, Rijksstraatweg 23,
7391 MH Twello. Tel.: 0571-271572
 Niet vergeten om bij de secretaris ( secretarypopsnl@outlook.com ) op te geven of je komt en
of je blijft eten. Dit wegens de afspraken met het restaurant over de vergadering.
Dit jaar kunt u deelnemen aan het Chinees-Indisch buffet.
 De financiële stukken en het verslag van het bestuur over 2019 zijn ter vergadering
beschikbaar.
De agenda voor de ALV wordt door het secretariaat naar uw email-adres gestuurd.
Contributie 2020
Vergeet niet uw contributie ( € 10,- ) voor 2020 over te maken.
U doet de penningmeester een groot plezier als u de jaarlijkse contributie overmaakt op naam van :
PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te Almere.
IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2020”
29 januari 2020
Website: www.pops-nl.com of www.pops-nl.nl
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Training Belluno 2020
Dit jaar organiseert Skydive Belluno de training weer voorafgaand aan de Dolomiti Cup in Belluno
van 7-4-2020 t/m 17-4-2020. De Dolomiti Cup is op 18-4-2020 en 19-4-2020.
Aanmelding bij Bram Lasschuijt is nodig i.v.m. de logistiek.
Meer info op de site van Belluno: http://www.parawcs.com/belluno/?q=node/225
Wist u dat…….





De website www.pops-nl.com in nieuwe stijl nu al 5 jaar “in de lucht” is, vanaf 2015.
o In die 5 jaar de website 80130 maal bezocht is.
o In 2019 de website 18410 maal bezocht werd, dat is dus gemiddeld 1534 maal per
maand in het afgelopen jaar.
o Het gemiddelde per maand van 2015 tot 2019, 1251 bezoekers was.
o Het een logische conclusie lijkt dat de website ook in 2019 zijn bestaan heeft
waarmaakt.
Er Free-flyers in Nederland zijn die lid van POPS-NL willen worden
o Zij ook met plannen rondlopen om een POPS freefly record te gaan vestigen
De 15e World POPS Meet and Championships gepland is van 8 - 15 Augustus 2020 in
Dunkeswell, United Kingdom.
o U van 05-07 Augustus 2020 kunt trainen.
o De wedstrijd data zijn 08-15 Augustus 2020.
o De Openingsceremonie op 7 augustus 2020 gepland is en de sluitingsceremonie op 15
augustus 2020.
o De inschrijving kunt u nu al online doen. Vult u hiervoor alstublieft het volgende
registratieformulier in via de volgende link: this registration form (Er hoeft nog geen
betaling of waarborg overgemaakt te worden op dit moment)
o POPS UK een nieuw eigen domein en website is gestart omdat dit sneller te actualiseren is.
Blijkbaar was/is de logistieke omweg naar de mondiale site van POPS te lang. De nieuwe
site is via de volgende link te vinden:

https://popsuk.wixsite.com/skydiving/worldpopsmeet2020
U kunt er ook het registratieformulier invullen en zodra er nieuws is over de 15e World
POPS Meet zal dat via deze site als eerste bekend gemaakt worden.
Het erg prettig is als u ook aan het bestuur vóór 15 maart 2020 kenbaar maakt of u in augustus naar
de 15e World POPS Meet and Championships wilt gaan. U kunt dat melden via het
contactformulier op onze website of door een mailtje aan: secretarypopsnl@outlook.com. Het
o





bestuur kan dan nog beslissen of er vanuit de vereniging nog iets geregeld gaat worden ten
aanzien van kleding of “goodies” om weg te geven. Op dit moment weet het bestuur van 3 leden dat
ze de intentie hebben om te gaan.

Het grootste deel van de wedstrijden in 2020 nu al bekend is.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
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