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Het jaar 2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen jaar. Het coronajaar heeft nieuwe woorden aan ons
vocabulaire toegevoegd. De anderhalvemetersamenleving, intelligente lockdown, raamzwaaien, coronagolven en
ellebooggroeten. In 2020 stapten we massaal over op thuiswerken met online meetings en vergaderingen,
thuisonderwijs aan de kinderen en digitale borrels, dates en cursussen. Een jaar om niet te vergeten. Ook de komende
traditionele kerst en oud en nieuw zullen anders zijn dan ooit. Geen grote familiediners maar coronakerstdagen in kleine
kring en geen vuurwerk om het jaar af te sluiten.
Het einde van het jaar is traditioneel ook het moment om de blik vooruit te werpen. Gelukkig kunnen we met positieve
verwachtingen uitkijken naar 2021. Ook de NBCM heeft een jaar achter de rug waarin we ontdekt hebben dat veel niet
mogelijk was. Zo hebben we moeten besluiten ons feestelijk tienjarig jubileum op te schorten tot een later moment. Voor
het nieuwe jaar zijn wij bezig met de voorbereidingen om een nieuwe start te maken. Daarvoor zoeken wij zeker ook de
samenwerking met de leden en ook met mensen die deel willen gaan uitmaken van het bestuur.
Namens het bestuur spreek ik de wens uit dat het voor jou en je dierbaren een gezond 2021 zal worden waarin we met
z’n allen weer vaak en onder betere omstandigheden bij elkaar kunnen komen. Graag heten we de leden ook welkom
bij de online nieuwsjaarborrel op 19 januari, waarmee we de start van het nieuwe jaar op een gepaste en feestelijke
wijze willen beginnen met een toost op een gelukkig en gezond 2021.
Namens het bestuur,
Robert Grandia

Geef vorm en inhoud aan de vereniging en meld je aan voor het

NBCM Bestuur!
Als vereniging heeft de NBCM een bestuur dat zorgt voor alle zaken die de vereniging aangaan. Zoals het uitdragen van
het vakgebied, stimuleren en coördineren van activiteiten, voeren van een (leden-)administratie en vertegenwoordiging
van de vereniging naar buiten toe. Onmisbaar voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur bestaat
momenteel uit vijf personen en een aantal van hen heeft aangegeven de functie om verschillende redenen te willen
neerleggen. We zijn dan ook op zoek naar enthousiaste leden die de vacante posities in willen vullen. Vanuit het bestuur
hebben wij al enige mensen gesproken die interesse hebben getoond.
Als lid van het bestuur kom je in een positie om inhoud en vorm te geven aan de ontwikkeling van de vereniging voor de
komende jaren. Bestuursleden worden voorgedragen door het zittende bestuur in de algemene ledenvergadering en
door de leden benoemd.
Graag nodigen wij leden uit om interesse voor een bestuursfunctie uiterlijk 9 januari a.s. kenbaar te maken via een
e-mail aan info@nbcm.nl.
Mocht je eerst wat meer willen weten over wat het betekent om bestuurslid te zijn, aarzel dan niet en neem contact op
met Robert Grandia (06-37171550). Hij beantwoordt je vragen en verkent samen met jou of een bestuursfunctie iets
voor je kan zijn.
Gert-Jan Vlasveld en Robert Grandia

Save the date: Nieuwjaarsborrel 2021 op dinsdag 19 januari 2021
De start van het nieuwe jaar laten we, ondanks de coronamaatregelen, als NBCM niet ongemerkt voorbij gaan.
Traditiegetrouw houden we een Nieuwjaarsborrel en ook dit jaar gaan we er een leuke en onderhoudende happening
van maken en wel online. Ben je lid? Dan krijg je binnenkort meer gedetailleerde informatie en een uitnodiging.
Rense Feenstra en Gert-Jan Vlasveld

Algemene ledenvergadering: 17 maart 2021
De algemene ledenvergadering van de NBCM vindt plaats op
17 maart 2021. Het wordt een online ALV.
De oproep volgt in het nieuwe jaar. De notulen kunnen door
leden worden geraadpleegd in het besloten deel van de
website.
Houd de uitnodiging via e-mail in de gaten, zodat je tijdig kunt
aanmelden.
Erik Kiekens
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