Beste OKRA-leden,
Er is nog niet veel veranderd sedert begin november vorig
jaar en of er daadwerkelijke versoepelingen gaat gebeuren blijft koffiedik kijken. En laat je niet misleiden door de
politici die nu al belovend over de rode loper in het parlement rollen om de horeca, de sauna’s, de sportwedstrijden en noem maar op opnieuw open te stellen. Zonder
een enkele wetenschappelijke achtergrond, alleen maar
om de achterban te sussen. Valt het je ook op dat het
verenigingsleven bij zowat elke minister uit de boot valt?
Het middenveld is wel enorm gegeerd als vrijwilligers bij
de vaccinaties, maar voor de rest “sois belle et tais-toi”.
We zien het de eerste maand daarom nog niet verbeteren, want echt tegen de haren van de virologen en epidemiologen instrijken durven ze nog niet.
De activiteiten van maart worden dan ook weer in de frigo
gestoken. Ze allemaal opnieuw plannen voor het najaar
wordt onmogelijk, want we mogen de kalender ook weer
niet overladen. Dus geen trip naar Luik of Isotopolis, geen
lentehappening of voordracht over de Kerk van Morgen,
geen yoga, wandelen of fietsen en petanquen mag ook al
niet. Pasen op 4 april is weer zo’n magische datum waarop er sprake zou kunnen zijn van relance. Dus tot dan
zetten we alles stop, niet omdat we dat graag willen,
maar omdat we moeten. Hopelijk zijn de vaccinaties tegen dag wat gevorderd zodat we vrijer kunnen ademen.
Ondertussen houden we de zaken voor u in het oog.
Het OKRA-team van Sint-Truiden

Het lidgeld voor 2021

Een
OKRA-trefpunt
kan niet werken zonder provinciale ondersteuning en beroepskrachten of zonder
nationale beleidsmensen. De werking van
dat geheel, plaatselijk,
regionaal en nationaal
wordt
gefinancierd
met uw lidgeld. Men
heeft
op
nationaal
vlak beslist om het
lidgeld niet te verhogen en op 25 euro te laten. Ook de sportverzekering blijft op 8 euro, en die wordt ook integraal terugbetaald door je
ziekenfonds. Je krijgt hiervoor een bewijs.
Gelieve je lidgeld te storten op het rekeningnummer van OKRA
Sint-Truiden, BE96 0688 9313 5005 met vermelding van de
naam van het lid of de leden.
Het kan ook zijn dat je liever geen lid meer blijft van OKRA. In dat geval zouden we het appreciëren indien je ons zou laten weten wat de
reden is. Niet uit nieuwsgierigheid maar om er lessen uit te trekken.
Alle middelen zijn goed om ons dat te laten weten.
Nog tal van leden hebben hun lidgeld voor 2021 nog niet vernieuwd.
Zij krijgen met deze nieuwebrief een laatste herinnering. En we herhalen, laat ons asjeblieft weten waarom je OKRA verlaat, dan kunnen we
hiermee ook aan de slag. En voor de leden hebben we rond Pasen een
verrassing in petto...als een kleine compensatie voor het feit dat we
niet kunnen samenkomen.

Lidgeld 2021

Zonder
sport

Met
sport

Alleenstaande

€ 25

€ 33

Gezin

€ 42

€ 58

Bewoner WZC

€ 10

€ 18

Twee gratis
webinars, over
erven en schenkingen en over
internetveiligheid.

