Jaarverslag 2021 Senioren Computer Soos Duiven
Ook in 2021 had het Coronavirus invloed op onze Computer Soos. Na de jaarlijkse kermis hebben wij
pas vanaf 16 september weer actief onze bezoekers en vrijwilligers in De Ogtent mogen ontvangen
en het was goed om te zien dat velen nog steeds enthousiast waren om onze Soos te bezoeken.
Helaas hebben wij eind van 2021 afscheid moeten nemen van drie van onze bijzondere vrijwilligers.
Dermot McBride als technisch ondersteuner, Kees Boersma als IT redder in nood en Joop Harmsen
als bestuurslid, penningmeester. Dit overlijden had grote invloed op ons team maar heeft ons tevens
gesterkt om door te gaan met het ontvangen van onze huidige en nieuwe bezoekers.
De bijeenkomsten werden zaal “Bij Willem” gehouden. In september hebben wij 63 bezoekers
mogen ontvangen. In oktober 57, november 51 en in december 44 bezoekers. Met het totaal van 215
bezoekers hebben we aangetoond dat er echt behoefte is aan sociaal contact en (i.c.m.) computer
ondersteuning. De koffieopbrengst was 215 x € 2,50 = € 537,50. Met aftrek van onkosten bleef €
403,49 over.
Tijdens het jaarlijkse (november) overleg tussen bestuur en vrijwilligers heeft Pierre Rietjens het
stokje van coördinator (formeel directeur) overgedragen aan Gerard Lodder. Pierre heeft veel
betekend (en nog steeds) voor SCS Duiven en dit wordt door bestuur, vrijwilligers en de bezoekers
enorm gewaardeerd. Pierre blijft een bijzondere positie vervullen in de Soos en zal altijd zijn steentje
blijven bijdragen.
Wederom hebben wij weer een set van 25 cadeaubonnen van SeniorWeb ontvangen. Deze bonnen
zijn bestemd als introductie voor de bezoekers van de Soos die nog geen lid zijn en bieden een gratis
lidmaatschap van een jaar aan. (Lidmaatschap wordt niet automatisch omgezet in een betaald
lidmaatschap.)
Wij zijn alle bezoekers dankbaar dat zij wederom onze Soos in 2021 bezocht hebben en verheugd dat
wij met hulp van onze vrijwilligers veel computer problemen hebben kunnen oplossen.
Graag zien wij jullie weer terug in 2022, wekelijkse op de donderdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.
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