Middelburg, juni 2021
Beste docenten, cursisten en donateurs van de ZVU,
Het bestuur en het secretariaat van de Zeeuwse Volksuniversiteit willen u met deze brief informeren
over het roerige cursusjaar 2020-2021 en de gevolgen.
Ondanks de coronapandemie hebben we in het voorjaar 2020 de toen lopende cursussen goed
kunnen afronden en het jaar redelijk kunnen afsluiten.
cursusjaar 2020-2021
In het najaar 2020 zijn we met goede moed opgestart met het nieuwe seizoen, hoewel toen al
duidelijk was dat met de restricties en maatregelen rondom corona het een cursusjaar zou worden
met minder activiteiten en minder cursisten per cursus dan we gewend waren.
Veel waardering is er voor de docenten voor wie het mogelijk was om cursussen op te starten en zo
mogelijk online voort te zetten. Daarmee is toch nog een gedeelte van het programma aangeboden
aan zo veel mogelijk cursisten (o.a. de talencursussen).
Helaas bleek in maart jl. dat er geen mogelijkheden meer waren om cursussen fysiek doorgang te
laten vinden. Het bestuur heeft besloten om het cursusgeld van de geannuleerde cursussen terug te
betalen.
Het één en ander heeft tot gevolg dat het niet mogelijk is om de begroting van dit cursusjaar sluitend
te krijgen. Tegenover de vaste lasten staan veel minder inkomsten. Dit alles brengt met zich mee dat
de zorgvuldige opgebouwde reserve voor een groot deel teniet is gedaan door de gederfde
inkomsten.
Voor zover we kunnen overzien, kunnen we door het aanvragen van diverse (corona) steunpakketten
bij de rijksoverheid de zomermaanden overbruggen.
Daarnaast zijn we nog steeds erg dankbaar met de steun van onze donateurs. Uw bijdrage is
momenteel meer dan welkom.
cursusjaar 2021-2022
We hopen van harte dat in het nieuwe cursusjaar de restricties rondom corona tot het verleden
zullen behoren. We gaan dan ook uit van een cursusjaar 2021-2022 met een aantrekkelijk
cursusprogramma, waar veel gebruik van wordt gemaakt. Een belangrijk kenmerk van de ZVU
cursussen is voor cursisten en docenten elkaar ontmoeten en samen leren, onder het motto:
“Leren met plezier” . Het programma is inmiddels op onze website gepubliceerd.
De docenten zijn er klaar voor om na de zomer weer met goede moed te beginnen. Ze hopen dat het
komend seizoen weer veel cursisten meedoen!
Het bestuur hoopt dat veel trouwe donateurs ook voor het komend seizoen een bijdrage overmaken,
u ontvangt daarvoor in augustus een acceptgiro met de vertrouwde programmagids.
Nogmaals dank voor uw steun en deelname aan de activiteiten van de Volksuniversiteit.
Met hartelijke groet,
namens bestuur en medewerkers van de ZVU,
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voorzitter

