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23 augustus 1895
Ingen, l0 februari 2023

Betreft Het agenda punt van de Awi vergadering 7.1 16 febru¿ri2023 waar de stemming zal plaatvinden

door het algemeen bestuur om met de samenwerking met de verenigingen door te gaan

ofte stoppen.

Geachte bestuurders,

Wij waren voor februari 2023 uitgenodigd op een locatie naar keuze ( voor ons't Klokhuis te Maurik ) voor een

bijeenkomst over de bijgewerkte veiligheidsvoorsch¡iften voor papierinzameling.

In de oproep aan de vrijwilligers stond onder anderen " Inzamelen van papier'op de wagen' is leuk om te doen

en het is fysiek intensief werk".
Dus geen vermoeden dat er ons iets anders boven het hoofd zou hangen.

De bijeenkomst liep zoals we verwachten en had eigenlijk voor niemand iets nieuws onder de zon alleen één

aanvangsformulier wat iedere keer met de beladers en de chaufeur ingevuld en ondertekend moet worden.

Maar bij het laatste agenda punt ( wat troawens níet op de agenda stond ) werd het duidelijk dat de Avri

bestuurders bestaande uit de I wethouders van de aangesloten gemeenten een besluit gaan nemen ofze
wel of niet met de papierinzamelingen met de vereniging doorgaan en we konden al proeven dat ze voor

99,99 yo willen stoppen met de verenigingen.

Verder hebben we het vermoeden ( en dit zaltegengesproken worden) dat we onder valse voorwensels een

uitnodiging hebben ontvangen voor het bijwonen van de veitigheidsvoorschriften die eigenlijk niet gewijzigd

waren en die al24 jaar op deze manier gehanteerd worden door onze beladers, dus eigenlijk overbodig.

Maar deze uitnodiging is volgens ons met voorbedachten rade opgezet om in kleine king de plannen mede te

delen om zo weinig mogelijk tegenspraak te krijgen, daar voor enkele jaren terug diezelftle plannen op tafel lagen

en alle papierinzamelaars uitgenodigd waren in toen nog " Restaurant de Betuwe " en dit massaal werd verworpen.

En er wordt nu weer beloofd dat ze alternatieven zullen zoeken voor de verenigingen maar ook daar is de Avri en

waarschijnlijk ook de Gemeente al jaren mee bezig en wordt waarschijnlijk ook veel geld in gestoken maar ook als

deze werkzaamheden er al zouden zijn is het op termijn ook gedoemd om te mislukken waardoor we als

vereniging als nog buiten spel komen te staan, maar dan zal de schuld hiervan bij ons worden neergelegd.

Wij als vereniging halen vanaf 1965 al maandelijks papier op en vanaf 1999 gezamenlijk met de Avri en daarom

verzoeken wij de I gemeenten en de Avri vriendelijk doch dringend om gezamenlijk door te gaan met de

papierinzameling zodat voor alle verenigingen die hier bij betrokken zijn de rust terug komt in de verenigingen en

dat het financiële plaatje ook op orde blijft en dat we niet ieder jaar weer voor verrassingen komen te staan.
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Als de papierinzameling stopt zal onze vereniging het financiëel zeer moeilijk krijgen ( en dit bedrag is niet

met extra andere acties op te lossen ) en om dit op te lossen zou dit betekenen dat elk lid * € 175,00 contributie
meer moet gaan betalen en dat betekend na 127 jau einde van onze vereniging die wel een sociale functie
in het dorp vervuld.

Wij wagen jullie dit niet alleen voor onze vereniging maar ook voor alle andere verenigingen die inzamelen

en die dan in dezelfcle situatie als wij terecht komen, wij nemen aan dat we dat met zijn allen niet willen.

En de eventuele korting € 3,00 tot € 4,00 per huishouden die jullie dan voordeliger uit zouden zijn zijn pinuts

in verhouding van de gevolgen voor de verenigingen.

Nogmaals wagen wij jullie het gezonde verstand te gebruiken en de maatschappelijk verplichting naar de

verenigingen na te komen en dus gezamenlijk te stemmen voor gezamenlijk papier ophalen in stad en dorp.

Met groeten,

" Kunst Na Arbeid " Ingen
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