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Beste leden van onze WSV Lytje Pole, 

De reden van deze brief naar alle leden, in het jaar dat de vereniging 50 jaar bestaat, is er een van 

grote zorg. De corona pandemie was en is er de oorzaak van dat het beleggen van de jaarvergadering 

in het voorjaar, maar ook in het najaar, niet op de gebruikelijke manier kan plaatsvinden. Maar het is 

nu eenmaal wel noodzakelijk om jullie allen op de hoogte te houden van de stand van zaken in onze 

vereniging. Bij deze brief ontvangt u allen een jubileum pen die anders persoonlijk was uitgereikt op 

de vergadering. Gelukkig konden we nog net, op 1 februari, bij elkaar komen om op op feestelijke 

wijze ons 50-jarig jubileum te vieren. Alle andere activiteiten, die het bestuur min of meer had 

voorbereid, konden niet doorgaan. Te weten : een jeugdzeil weekend in juni, een excursie naar 

Rottumerplaat in augustus en een receptie in het havengebouw in het najaar gecombineerd met een 

Zoutkamper garnalenvisser in de haven. Jammer, misschien dat er later de draad weer kan worden 

opgepakt.  Het seizoen, hoewel ruim een maand later gestart, is gelukkig zonder al te grote 

problemen verlopen. 

In de mail, die jullie  hierna zal worden toegezonden , zal de agenda worden vermeld. De leden 

kunnen zoals gewoonlijk weer punten naar voren brengen n.a.v. deze agenda en wel binnen een 

week na deze mail. De jaarlijkse verantwoording van het bestuur naar de leden zal dan 

daaropvolgend ook weer per mail plaatsvinden. Wij begrijpen heel goed dat op deze manier een 

jaarvergadering heel anders wordt beleefd. Maar voorlopig zullen we de landelijke richtlijnen moeten 

volgen. 

Tot zover deze ongebruikelijke brief , namens het bestuur, 

Jan Otte, voorzitter 

Arij Boll, secretaris 
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