
Secretarieel verslag 2020/2021

Ondanks de vele beperkingen en afzeggingen waar het bestuur van de Oterleker Gemeenschap en 
de beheerders van de Woeste Hoeve mee te maken hebben zijn wij positief ingesteld en houden wij 
zicht op de mogelijkheden en kansen die er zijn en komen.

Activiteiten 2020/2021;

De coronabeperkingen hebben een zwaar stempel op de activiteiten en initiatieven van de 
vereniging(en) en van de beheerders van de Woeste Hoeve gedrukt. 

 Zo kon onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie niet doorgaan omdat de ruimte niet groot genoeg
was om het aantal bezoekers dat normaal deze bijeenkomst bezoekt voldoende afstand te 
garanderen.

 Ook het overleg met de gemeente om de verschillende ruimten in het gebouw de Woeste 
Hoeve goed te benutten is stil komen te liggen.

 Helaas heeft ook Corrie het risico afwegend voor de doelgroep die doorgaans gebruik van 
maakt van de kookavonden moeten besluiten een aantal van deze succesvolle avonden te 
annuleren. 

 Wederom is in 2021, net als in 2020, de Alkmaarse vierdaagse niet doorgegaan en dus niet 
door Oterleek gekomen.

Wat wel door gegaan is;
 Doordat het repair-café overdag plaats vond en slechts een paar bezoekers per keer telt zijn 

die wel door kunnen gaan. Bert, Rob, Saskia en Herman hebben daar weer diverse 
reparaties verricht en apparaten, kleding en dergelijke weer duurzaam bruikbaar gemaakt.

 De gemeente heeft de Woeste Hoeve in maart drie dagen gehuurd om in te richten als 
doorloop-stembureau, voor de landelijke verkiezingen.

Het ledenbestand; momenteel heeft de Oterleker Gemeenschap 142 betalende leden. De 
verzendlijst voor de nieuwsbrief bevat 146 mailadressen, hierbij moet opgemerkt worden dat we 
(nog) niet van ieder lid een e-mailadres hebben en dat er ook ontvangers van de nieuwsbrief zijn die
geen lid zijn van de Oterleker Gemeenschap.

De nieuwsbrieven die zijn verschenen zijn terug te vinden op onze website www.oterlekers.nl.

http://www.oterlekers.nl/

