
Verslag DeMeter 2021 en 2022

2021 Strategie
De ingeslagen weg voor het wijzigen van het aantal en het soort events is in 2021 niet gewijzigd ten
opzichte van 2020. Oftewel: 2 grotere events organiseren (in plaats van 8 avonden) als bewuste
investering, waarbij we het onderlinge netwerk willen verdiepen. Door corona hebben we de
ingeslagen weg pas in september 2021 kunnen bewandelen. En met succes…

Events
Begin 2021 hebben we een digitale nieuwjaarsborrel in combinatie met ALV georganiseerd en dat
verliep naar omstandigheden goed voor een totaal van 12 aanwezigen.

Vanuit de ALV kwam het idee om in kleinere setting toch een paar kleine online events te organiseren
voor de leden. Daarom hebben we het zogeheten DeMeter café in het leven geroepen. Deze hebben
we één keer gehouden voor ongeveer 10 personen in februari.

Daar waar corona in 2020 al roet in het eten gooide wat betreft het organiseren van het eerste
meerdaagse event (Texel), moest er ook dit jaar een poging in april gestaakt worden. Gelukkig kon het
event wel doorgaan in september!
En wat hebben we het goed en leuk gehad met een groep van 15 mannen en vrouwen! Er waren
diverse activiteiten georganiseerd; van yoga tot solex rijden en van een marketingcase voor het
Mantje tot een case voor Stokerij Texel. Uiteraard niet zonder de nodige hapjes en drankjes. Dit alles
onder goede begeleiding van een klein evenementenbureau (Eigenwijze Evenementen).
Het voelde niet alleen als geslaagd, maar ook de evaluatie na afloop liet een positief beeld zien, wat
het bestuur voldoende bevestiging geeft om de ingeslagen weg te continueren.

DeMeter samenstelling
Dit jaar is er een wisseling van de officiële wacht gekomen. Remco Sonderen stond nog altijd
ingeschreven bij de KvK. Inmiddels staat Eddy Saarberg ingeschreven naast Marlous. Echter is dit jaar
het laatste jaar voor Marlous als voorzitter van DeMeter. Na 7 jaar trouwe dienst is het tijd om het
stokje over te dragen. Er is alleen nog zeer beperkte nieuwe aanwas en leden staan ook niet zonder
meer te springen voor een dergelijke functie. Begin december zijn er twee bestuursvergaderingen
geweest waar het bestuur een nieuwe samenstelling heeft bedacht om voor te stellen voor de
aankomende ALV.

Leden
Het huidige ledenaantal staat op 35. Dat is per saldo 1 minder dan vorig jaar. Aangezien er geen
contributie is geheven voor 2021 -vanwege de uitgestelde events in 2020- zouden er nog opzeggingen
kunnen volgen per 2023. Daarentegen hebben we al 2 aanvragen gekregen voor een lidmaatschap
vanaf 2022 en hebben we een aantal leuke nieuwe contacten gekregen vanuit het Texel event. Met 2
corona jaren achter de rug én een nieuwe strategie is het nog lastig om voorspellingen te doen, maar
het bestuur ziet de toekomst positief tegemoet.

2022 en verder…
Er zijn nog ruim voldoende middelen om de komende jaren events te organiseren. Ook in 2022 ligt de
focus op het organiseren van een borrel en 2 goede meerdaagse events, zoals een zeil tweedaagse en
een weekend naar bijvoorbeeld Antwerpen of Girona. Daarmee gaan we door met investeren en



werken we aan het verankeren van de nieuwe opzet. De bedoeling is dat dit een positieve uitwerking
zal hebben op het aantal (actieve) leden en dat DeMeter verder zal opleven.

Het prettige van de huidige opzet is dat de belasting op de vrijwilligers aanzienlijk is gedaald ten
opzichte van de opzet t/m 2019. Daarmee zal ook het aantrekken van nieuwe vrijwilligers
eenvoudiger moeten zijn.

Op naar een mooi 2022!
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