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De ALV ligt achter ons. Ondanks de eerste afgekondigde maatregelen om het Covid-19 virus in te
dammen vonden 13 leden plus fans het toch een noodzakelijke reis waard om bij de Algemene
Ledenvergadering aanwezig te zijn op zaterdag 14 maart j.l.; natuurlijk zonder handen te schudden
en met het in acht nemen van gepaste afstand.
De data van het overgrote deel van de wedstrijden in 2020 waar leden van POPS-NL aan
deelnemen zijn nu bekend gesteld; zie: http://www.pops-nl.com/Over-ons/activiteitenkalender/ .
Door de elkaar snel opvolgende maatregelen in de landen om ons heen en in Nederland zal nog
moeten blijken welke wedstrijden dit seizoen doorgang kunnen vinden…..

Lief en Leed


Jarige POPS leden en donateurs in april 2020:
o 5 april
Jan Brunt
o 7 april
Ton de Kuijer
o 12 april
Jan Stegman
o 15 april
Babs van Gerven
o 21 april
Victor Spaan sr.

Contributie 2020
Vergeet niet uw contributie ( € 10,- ) voor 2020 over te maken.
U doet de penningmeester een groot plezier als u de jaarlijkse contributie overmaakt op naam van :
PARACHUTIST OVER PHORTY SOCIETY Nederland te Almere.
IBAN: NL59INGB0000308970, onder vermelding van “contributie 2020”
Training Belluno 2020
De training in Belluno en de Dolomiti Cup zijn de eerste evenementen die onder invloed van de
Corona-crisis aangepast zijn. De beide evenementen zijn voorlopig verplaats naar de maand juli.
Zie: http://www.pops-nl.nl/Over-ons/activiteitenkalender/
Aanmelding bij Bram Lasschuijt is nodig i.v.m. de logistiek.
Meer info op de site van Belluno: http://www.parawcs.com/belluno/?q=node/225
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Reisapp BZ
Daar de meeste evenementen voor de discipline PA in het buitenland plaatsvinden is de Reisapp
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een handige in deze onzekere tijden waarin de regels
omtrent reizen in diverse landen snel veranderen.
Gewoon downloaden en het land van uw keuze als favoriet aanmerken en u krijgt een berichtje van
het Ministerie van BZ als het reisadvies voor dat land verandert.
Voor meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
Wist u dat…….



Het reisadvies van BZ voor het VK op 17-03-2020 is gewijzigd. Alleen noodzakelijke reizen
geadviseerd en toegestaan! Dit advies geldt overigens inmiddels ook voor België en Duitsland.
De 15e World POPS Meet and Championships gepland is van 8 - 15 Augustus 2020 in
Dunkeswell, United Kingdom en dat
o We inmiddels begrijpen dat dit “Corona permitting” inhoudt.
o U “Corona permitting” van 05-07 Augustus 2020 kunt trainen in Dunkeswell.
o De wedstrijd data zijn 08-15 Augustus 2020, “Corona permitting” .
o “Corona permitting”, de Openingsceremonie op 7 augustus 2020 gepland is en de
sluitingsceremonie op 15 augustus 2020.
o De inschrijving kunt u nu al online doen. Vult u hiervoor alstublieft het volgende
registratieformulier in via de volgende link: this registration form
o Het verstandig is om boekingen en het overmaken van geld uit te stellen tot er meer
duidelijk is omtrent het doorgaan van het evenement en mogelijke beperkingen door
maatregelen in verband met de Corona crisis.
o POPS UK een nieuw eigen domein en website is gestart omdat dit sneller te actualiseren is.
Blijkbaar was/is de logistieke omweg naar de mondiale site van POPS te lang. De nieuwe
site is via de volgende link te vinden:

https://popsuk.wixsite.com/skydiving/worldpopsmeet2020
U kunt er ook het registratieformulier invullen en zodra er nieuws is over de 15e World
POPS Meet zal dat via deze site als eerste bekend gemaakt worden.
Het bestuur inmiddels van 5 leden heeft vernomen dat ze het voornemen hebben om in augustus
naar de 15e World POPS Meet and Championships te gaan.
o Het bestuur deze leden zal benaderen voor de maat van de teamkleding zodat we ons bij de
openings- en sluitingsceremonie als team kunnen presenteren.
o
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