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Het voorbije jaar zullen we zeker nooit vergeten. We zitten nog steeds in lockdown waardoor 

we nauwelijks sociaal contact kunnen hebben en de werking van onze vereniging ligt al maan-

denlang stil. Maar er is licht aan het einde van de tunnel. De coronacijfers gaan al een tijdje in 

de goede richting en de eerste vaccinaties tegen covid-19 zijn ondertussen gebeurd. Het ziet 

er naar uit dat er misschien vanaf de maand februari versoepelingen in de maatregelen zullen 

aangekondigd worden. Wij zullen uiteraard onmiddellijk onze activiteiten heropstarten zodra 

dit toegelaten is. 

Het jaar 2021 zal in meerdere opzichten een bijzonder jaar zijn. Door de vaccinaties zal het 

coronavirus stilaan overwonnen worden maar ook voor Lava zal het een speciaal jaar zijn. In 

2021 is het exact 25 jaar geleden dat onze vereniging opgericht werd. Dit jubileum zal dan ook 

met de nodige luister gevierd worden indien de maatregelen dit toelaten. Er waren reeds ver-

scheidene activiteiten in dat kader gepland en in de zomer komt er een groot jubileumfeest 

waarvoor de nodige reservaties reeds gemaakt zijn. 

Tot nu toe kregen onze leden voor een jaarlijkse bijdrage van 30 € een zeer uitgebreid aan-

bod van activiteiten. Onze werking heeft helaas maandenlang stilgelegen en daarom heeft 

het bestuur beslist om het lidgeld van Lava aan te passen aan de omstandigheden. Vanaf 1 

januari zullen onze trouwe leden nog slechts 15 € betalen om gedurende één jaar lid te blij-

ven en dit zal gelden voor het ganse jaar 2021. Iedere maand zullen de leden waarvan het 

lidgeld verlopen is, per e-mail of per brief verzocht worden om deze kleine bijdrage te beta-

len.  

Wij kijken uit naar een tijd waar Corona terug een bier is, Donald een eend is, Ranst terug een 

dorp is en waar bubbels enkel voorkomen in champagne. 

Onze beste wensen 

Het bestuur van Lava 

 

PS. Deze brief is verzonden naar alle lavaleden met gekend e-mailadres. Het is mogelijk dat deze mail 

door sommige mailproviders wordt afgeleid naar “spam”, “junk” of “ongewenste mail” Als je van een 

ander lid verneemt dat hij of zij deze mail niet ontvangen heeft, geef dan de raad om in “postvak in” 

te kijken naar “spam”, “junk” of “ongewenste mail”.  Als daar ook geen mail te vinden is, laat het dan 

weten aan het bestuur. 


