NIEUWJAAR 2021.
Aan alle leden van de Ondernemersvereniging.
We staan nog aan het begin van een uitdagend jaar met veel onzekerheid. Voor de één meer dan
voor de ander, afhankelijk van hun business. Er bestaat volgens de nieuwsmedia vooral behoefte om
vooruit te kijken, op zoek naar meer zekerheden in ons bestaan. Nuchter beschouwd, de kans is
groot, dat we later in 2021 weer beter mogen functioneren met minder beperkingen en terug mogen
naar het oude normaal of misschien toch het nieuwe normaal. Maar dat is dus niet zeker! We doen
ons best.
Bloemenbaskets en feestverlichting/decoratie-strikken.
De bloemenbaskets bloeiden in 2020 weer mooi en de feestverlichting in de donkere tijd bracht het
broodnodige licht in de winkelstraat. Dank aan bestuursleden Asta van den Heuvel, Wim Tromp en
aan Sytze Sytsma. De kerstactie 2020 is volgens mijn gegevens bijzonder geslaagd: veel enthousiaste
reacties van klanten en grote deelname. Voor herhaling vatbaar dus! We bedanken bestuurslid
Marjolijne Bosma van Drogisterij Parfumerie Bosma en Kasim Celik van Sefa Heren en Damesmode.
Zij hebben nieuwe plannen. Aarzel niet en neem contact met ze op, om aan te kunnen sluiten.
Algemene ledenvergadering.
We hebben in mei of juni aanstaande weer fysiek een algemene leden vergadering op de planning
staan. Of dit gaat lukken, hangt van de ontwikkelingen wegens corona af.
Andere activiteiten (zomermarkt/kerstmarkt).
Helaas kunnen wij wegens de corona-maatregelen momenteel geen andere activiteiten op de
agenda zetten. De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar geen doorgang vinden.
Bestuursvergadering.
Het bestuur heeft via Teams op dinsdagavond 12 januari jl. vergaderd.
De voorzitter heeft contact gelegd (er zijn besprekingen gehouden) met de bewonersgroep Zuid en
met de Stichting Bewonersbelangen Bloemendaal om gezamenlijk te kunnen optrekken in verband
met herinrichting en toegankelijkheid van de winkelstraat etc. Op 28 januari a.s. zullen wij een Zoomvergadering met wethouder Henk Wijkhuisen hebben, waarin deze onderwerpen zullen worden
besproken.
Voorzitter heeft op 14 januari jl. een Zoom-overleg gehad met Welzijn Bloemendaal/Bibliotheek
Bloemendaal (donateur). Doel daarvan is op bepaalde punten iets voor elkaar te betekenen en elkaar
waar mogelijk te ondersteunen. Dit zal verder worden opgezet en nader bericht hierover volgt.
Het bestuur is benieuwd naar de ontwikkelingsplannen rond Albert Heijn. Indien u daar informatie
over kunt verschaffen, dan horen wij dit graag (Ad Liefting, telefoon 06 51556580).

De contributie over 2021 blijft ongewijzigd. Indien u wegens corona moeite hebt met de betaling van
het bedrag, dan horen wij dit graag. Een regeling kan dan getroffen worden. Graag contact opnemen
met penningmeester Edwin Smit (edwin.smit@carterfiscaal.nl).
Voorzitter Ad Liefting en penningmeester Edwin Smit zullen zich blijven inzetten voor financiële
ondersteuning door de gemeente.
Sander Groot en Asta van den Heuvel hebben een sticker laten ontwerpen. Alle leden kunnen deze
sticker op hun raam/deur plakken. Op deze sticker staat gedrukt, dat zij lid zijn van de
Ondernemersvereniging Bloemendaal dorp. Goed initiatief! Distributie volgt.
Het bestuur vergadert elke tweede dinsdagavond van de maand, voorlopig via Teams.
Als u wilt meedoen, dan graag tevoren aanmelden via info@lieftinglegal.nl
Namens het bestuur onze beste wensen voor 2021!
Jullie weten het, onze bestuursdeur staat altijd open.

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Bloemendaal Dorp,
Ad Liefting, voorzitter.

