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Zalig Paasfeest

Corona maakt dat wij al onze geprogrammeerde activiteiten voor 2021 niet kunnen
waar maken. Hopelijk hebben al onze leden tegen 1 mei een vaccin spuitje
gekregen en kan er hopelijk terug voorzichtig gestart worden eerst met de invulling
van de buiten activiteiten en vervolgens hopelijk ook die binnen plaats vinden.
Hierbij enkele gegevens over jullie okra trefpunt.

Leden Okra toestand op 1 maart 2021
-Momenteel zijn er 333 okra leden onderverdeeld in: Als man + vrouw 234, man of
vrouw alleen 75, wonende in een wzc 12, bij leden uit ander trefpunt 12.
-Nieuwe leden in 2021+3, 2020+14, 2019+15, 2018+19, 2017+29
-Overleden leden in 2021-3, 2020-8, 2019-13, 2018-9, 2017-17
-Op 31 december 2020 waren er 348 leden d.w.z. dat er nu 15 leden minder zijn.
(11 van deze ontslagen na 1 januari 2021 waren wegens ziekte, sterfgeval of
verhuizing, 4 wegens minder interesse) Dit leden verlies compenseert zich normaal
door de nieuwe inschrijvingen doorheen het jaar zodat we hopelijk terug naar de +/350 leden gaan in december. Opmerkelijk is wel dat er in 2020 in de eerste drie
maanden, tot de opkomst van de corona, er reed 12 nieuwe inschrijvingen waren.
-Het bestuur bestaat uit 21 contactpersonen + proost waarvan er 6 deel uitmaken
van het kern bestuur.
-Van alle leden zijn er 115 die dit jaar zich 80+ers mogen noemen en die op hun
verjaardag een lekkere attentie mogen verwachten, 2 nemen zelfs de kaap van 100!
-Mogen ook of hebben reeds een attentie gekregen of verwachten: 18 leden bij hun
jubileum: Goud voor 4 koppels, diamant voor 3, Briljant voor 1 en Platina voor 2.

Okra-sport+ op 1 maart 2021
-Van onze okra leden zijn er 136 aangesloten bij Okra-sport+
D.w.z. dat er 40% van onze okra leden aan één of meerdere aangeboden
sporten deelnemen wat toch wel behoorlijk veel is en duiding geeft aan een
noodzaak en succes van ons sport aanbod.
- Op 31 december 2020 waren er dat 152 en in december 2019 waren er 157 lid
- Het verlies van 16 leden is ieder jaar een feit en is hoofdzakelijk te wijten aan een
iets mindere gezondheid van die leden en zal zich wegens nieuwe inschrijvingen
doorheen een normaal jaar compenseren tot +/- 150

Het Paasfeest voorzien op woensdag 21 april valt dus weg maar het bestuur zal
Pasen niet zomaar laten passeren!!!

