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NLC Werkgroep HAARLEM

Nieuwsbrief
We kunnen weer beginnen!
Nu er eindelijk duidelijkheid is over de corona situatie en onze club de vrijheid krijgt
om weer cursussen te geven, komt het volgende om de hoek: het is nu ook vakantietijd.
Het bestuur heeft daarom voorgesteld om nu niet te beginnen, maar (net als vorig
jaar) het begin van het nieuwe seizoen naar voren te halen. Het idee is nu dat we
begin Augustus open gaan.

2—7 augustus
start compensatie lessen
(optie 2 en 3)

Door al de coronamaatregelen zijn er vorig seizoen maar 11 lessen gegeven. In een
‘normaal’ jaar gaan we uit van minimaal 30 lessen voor smeden en 13 voor slijpers.
Faceteren wordt per 10 lessen gegeven.

11 september

Nu zijn er een paar opties mogelijk:
Optie 1: we geven je het bedrag van de niet-genoten
lessen terug en we beginnen een nieuw seizoen half
september (zoals ieder jaar)

13—18 september

Optie 2: we geven een half jaar ‘gratis’ les en je betaalt
in Januari voor de resterende lessen. Voor deze optie
komen we een aantal lessen tekort (reken maar uit!) en
dus moeten we al in augustus beginnen.
Optie 3: we vergeten alle pandemie-ellende en beginnen gewoon aan het nieuwe seizoen.
Zoals altijd zijn er aan iedere keuze voor- en nadelen:

Lees verder op blad 2

Weekprogramma
Maandag
-ochtend
-avond
-avond
Dinsdag
-middag
-middag
-avond
-avond
Woensdag
-avond
-avond
Donderdag
-ochtend
-avond
Vrijdag
-avond
-avond
Zaterdag
-ochtend

Smeden
Smeden
Cabochon slijpen
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Facetteren
Smeden
Vrij slijpen
Smeden
Smeden
Smeden
Cabochon slijpen
Smeden

Open dag 13:30-16:30
de Zilversteen

eerste cursus dagen van
seizoen 2021-2022
7—10 december
Laatste cursusweek 2021
12 december
Beurs Haarlem
(onder voorbehoud)
> kerst vakantie

OPEN DAG

de Zilversteen

Op zaterdagmiddag 11 september organiseert de NLC
werkgroep Haarlem een open dag voor leden en belangstellenden.
Je bent van harte welkom om onder het genot van een
hapje en een drankje het verleden, het heden en de
toekomst te bespreken en kennis te maken met
(andere) leden en introducees.

Ondanks het feit dat er
geen cursussen zijn gegeven in de afgelopen
periode, zijn er toch activiteiten geweest in het
clubhuis.

De Zilversteen is OPEN van 13:30 tot 16:30.

In ‘klein comité’ is er
schoongemaakt, opgeknapt en zelfs verbouwd.
We zijn benieuwd of je
de verschillen kan vinden.
Aan iedereen die heeft
meegeholpen:

Bedankt!
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Voor– en nadelen (vervolg)
Bij optie 1 springt meteen
in het oog dat de club er
financieel flink op achteruit gaat als we nu de cursusgelden moeten teruggeven. Onze vaste lasten
zijn natuurlijk gewoon
doorgegaan en de overige inkomsten (denk bv.
aan de beurs) zijn weggevallen. Ik beweer niet dat
we failliet gaan hierdoor,
maar het snijdt wel flink in
onze reserves, en dat kan
weer gevolgen hebben
voor de toekomst. Aan de
andere kant krijgen we in
september weer de
‘normale’ inkomsten om
het nieuwe seizoen te
beginnen.

Optie 2 compenseert de
verloren lessen in natura
gedurende de rest van
het kalenderjaar. Voor
de club betekent dit financieel dat alleen de
cursusleiders vergoedingen nog moeten worden
betaald, maar dat de
rest gewoon door kan
draaien.
Voor de slijpers is de
compensatie 2 lessen in
augustus en begint in
september een nieuwe
cursus.
Voor het Faceteren verandert er niets; zij betalen vooraf voor 10 lessen, zoals altijd.

Optie 3 heeft voornamelijk voordelen voor de
club.
Het nadeel is dat je veel
betaald hebt voor weinig
lessen in 2021.
Maar, zoals iemand al
eerder zei: dat geld had ik
al uitgegeven en ik
mis het nu niet
meer.
En de club is je er
dankbaar voor.

In de praktijk zal het dan zo gaan:

Hoe nu verder?

Optie 1: Geld terug?
Dit is de situatie:

Optie 2: Compensatielessen? Hoe gaat dat?

Optie 3:
Gewoon doorgaan …

Smeden: je krijgt de 19
niet-genoten lessen gecompenseerd ter waarde
van € 152. Je begint het
nieuwe cursus seizoen
half september en betaalt
€ 240 voor 2021-2022.

De smeden kunnen beginnen in de 1e week
van augustus (vanaf 2
augustus). Je kan dan
19 lessen volgen tot de
kerstvakantie. Half januari gaan we dan verder met het cursusseizoen en je betaalt daarvoor € 175. Dat is de
‘normale’ prijs voor een
half seizoen.

Je begint het nieuwe cursus seizoen half september en betaalt € 240 voor
2021-2022.

Slijpen: je krijgt 2 lessen
compensatie t.w.v. €14.
In september begint een
nieuwe groep cursisten.
Dit geldt natuurlijk voor
iedereen die in 2020 het
volle cursusgeld heeft
betaald.
Heb je maar een gedeelte
betaald, dan gelden natuurlijk andere bedragen.
Neem in dat geval contact op met Anneke Elzenaar.

Je hebt recht op compensatie van de gemiste lessen.
In welke vorm je die
compensatie wil krijgen
mag je zelf bepalen.

Maar ...
uit waardering voor je
ruimhartige gebaar kan je
vanaf de 1e week van augustus (vanaf 2 augustus)
natuurlijk gewoon mee
smeden.

Wil je financiële compensatie, neem dan
contact op met Anneke
of Joek. We zien je dan
graag op de open dag
of bij de cursussen vanaf 13 september.

De slijpers kunnen in
augustus/september
hun gemiste lessen inhalen. Daarna begint
half september een
nieuw cursusseizoen
voor de normale tarieven.
Ook hier geldt: dit geldt
alleen voor leden die
hun cursusgeld volledig
hebben betaald. Is dat
niet het geval neem
dan contact op met Anneke Elzenaar.

Wil je de compensatie in natura, dan
heten we je welkom
bij de compensatie
cursussen vanaf 2
augustus.
Laat even weten
wat je kiest via
e-mail:

nlcwghaarlem@tiscali.nl
of

joek.veldman@gmail.com

