Jaarverslag 2021

Sociëteit Noord-Beveland

Het jaar kenmerkte zich door corona en als gevolg daarvan diverse lock-downs en
beperkende maatregelen.
Als Breed Platform vergaderden we eenmaal via Zoom ( 15-02-2021) en vier maal
live op 2 juni, 9 augustus, 4 oktober en 6 december.
Eind 2020 hadden we voor iedere donateur ( en het college van Ben W) een
scheurkalender met haiku’s van Geert de Kokere besteld en rond gebracht.
Gedurende 2021 kregen we geregeld leuke reacties op deze kalender.
Regelmatig bespraken we mogelijke bijeenkomsten voor onze donateurs.
Uiteindelijk bleef het bij één activiteit , nl. op 22 september gingen we met een
redelijk grote groep op bezoek bij de wormenkwekerij van Delta Farms, waar we
buiten onder prima weersomstandigheden uitleg kregen over dit bedrijf.
De middag werd besloten in de voormalige Zeeuwse Rozentuin, die in de zomer
was overgenomen en nu Zeeuwse Oase heet. Op het terras genoten we van een
praatje met elkaar en een drankje en hapje. Dat we dat anders hadden
afgesproken, was alleen bij het Breed Platform bekend. De contacten met de
Zeeuwse Oase liepen niet zoals we dat gewend waren bij de vorige eigenaar.
Voor de soosavonden in de toekomst besloten we te verhuizen naar een andere
locatie. Er kwamen diverse locaties voorbij van dorpshuis tot ondernemers . Eind
van het jaar besloten we naar de Five Star Farm te gaan in Kamperland.
Na deze enige activiteit in 2021 dachten we in de periode tussen kerst en
nieuwjaar nog een high-tea te kunnen organiseren in de Stadsweide in Kortgene,
maar nieuwe corona maatregelen verhinderden dat.
Ook voor de soosavond in januari 2022 hadden we ideeën, maar ook die zou
uitgesteld worden.
We dachten wel veel na over mogelijke onderwerpen die we in de toekomst
zouden kunnen oppakken.
De ingestelde werkgroepen kwamen zo nu en dan bijeen.
Het aantal donateurs bleef redelijk constant, we stuurden hen wel nieuwsbrieven.
Ook dit jaar mochten we subsidie van de gemeente Noord-Beveland ontvangen.
De vernieuwde website en de aangepaste huisstijl pasten bij dit “rustige” jaar.
Vol goede moed kijken we naar 2022 !!!!
www.societeit-noord-beveland.nl

