Lustrumfeest Witteveen
1926-2021

Inleiding
Naar aanleiding van verzoek Dorpsbelang heeft een bestuurscommissie van drie
personen de organisatie van het Lustrumfeest Witteveen 95 jaar, te houden in de zomer
van 2021, op zich genomen.
Dit betreft:
1. Karen Houwerzijl, voorzitter
2. Patricia Keizer, penningmeester
3. Ben Reeders, bestuurslid
Deze commissie heeft een overdracht gekregen van het bestuur van het lustrumfeest
2016 en is eenmaal bijeen geweest om een grof plan de campagne te maken. De data
voor het feest waren inmiddels vastgesteld: van vrijdag 2 t/m zondag 4 juli 2021. Ook
het uitkiezen van een band voor de zaterdagavond hadden we al voor de zomervakantie
actief willen oppakken.
En toen was daar medio maart Corona.. waarmee het werven van meerdere
commissieleden, en het opstarten van communicatie met het dorp stil is komen te liggen,
in afwachting van hoe een en ander zich zou ontwikkelen….
Nu duidelijk is dat we voorlopig nog even moeten dealen met Corona en er in elk geval
nog geen uitzicht is op wanneer er weer festiviteiten van deze omvang mogen
plaatsvinden, hebben we als bestuur lustrumcommissie een overleg met Dorpsbelang
gevoerd, omdat het spannend werd óf en hoe we het feest Witteveen 95 jaar door
konden laten gaan en konden organiseren.
Scenario’s
Rekening houdend met de ongewisheid van de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus in
Nederland lagen de volgende scenario’s (met voor-en nadelen) voor:
1. Het feest wordt ongewijzigd georganiseerd op 2-4 juli 2021
a. Voordelen:
i. Witteveen krijgt het feest waar op gerekend wordt door de inwoners
b. Nadelen:
i. We moeten alsnog afblazen als de maatregelen niet zijn versoepeld
ii. Financieel risico: al wel investeren en alsnog geen feest
iii. Kort tijd voor de organisatie, maar ook voor de straten en het dorp zelf
om alles, onder druk, voor elkaar te krijgen
iv. Band en tent kunnen pas laat of helemaal niet geregeld worden
2. Het feest wordt in aangepaste vorm georganiseerd, afhankelijk van de
mogelijkheden die op een later tijdstip bekend worden
a. Voordelen:
i. We laten het lustrum 95 jaar Witteveen niet voorbij gaan
b. Nadelen:
i. Witteveen krijgt niet het feest zoals we dat “bij traditie” willen
ii. Financieel groot risico, inkomsten “tent” vallen weg
iii. Het risico bestaat dat hiervoor minder/geen commitment in het dorp is
iv. Alternatief voor tent en band moeilijk te vinden
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3. Het feest wordt een jaar uitgesteld, we vieren 96 jaar Witteveen
a. Voordelen:
i. Witteveen krijgt het feest waar op gerekend wordt, commitment
ii. Financieel haalbaar
iii. Organisatie heeft meer tijd om alles goed te organiseren, waaronder
band en tent
iv. We kunnen inspelen op de Corona-ontwikkelingen, hopelijk is er tegen
die tijd een vaccin
b. Nadelen:
i. We vieren het feest niet na 5 maar na 6 jaar, gevoelsmatig “klopt” dat
niet
ii. In 2022 hebben de Witteveense Boys ook een lustrum te vieren (35
jaar)
iii. Ook in 2022 weten we niet of we Corona de baas zijn
iv.
4. Het feest wordt overgeslagen en we bereiden ons geleidelijk aan voor op een
(extra) groot feest Witteveen 100 jaar
a. Voordelen:
i. Financieel risicoloos
ii. Buffer in tijd en geld voor organisatie lustrumfeest 100 jaar
iii. Tegen die tijd hebben we Corona vast en zeker onder controle
b. Nadelen:
i. Witteveen krijgt geen feest 95 jaar Witteveen, gevoelsmatig klopt dat
natuurlijk helemaal niet…
ii. We hebben geen glazen bol, wat staat ons over 5 jaar te wachten…?
We hebben als bestuur lustrumcommissie geen definitieve keuze gemaakt over ons
voorkeur-scenario. Wél hebben we vastgesteld dat de risico’s en de onzekerheid die nu
kleven aan scenario 1 en 2 voor ons te groot zijn. We hebben totaal nog geen zicht op de
mogelijkheden in 2021 en we komen qua organisatie, maar ook financieel onder grote
druk te staan.
We concluderen hiermee dus dat we GEEN Lustrumfeest 95 jaar Witteveen in
2021 kunnen en zullen organiseren.
Dorpsbelang onderstreept onze mening. Wij waren echt heel enthousiast om een mooi
feest te organiseren in, met en voor het dorp. Dat we voor heel andere dilemma’s zouden
komen te staan hadden we natuurlijk nooit kunnen vermoeden. Overmacht doet soms
een beetje pijn.
Wat nu voorligt is een keuze voor scenario 3 of 4. We horen heel graag
uw/jouw mening daarover. Stellen we uit……..of stellen we af?
Wilt u/wil jij ons helpen om daarin een keuze te kunnen maken, die gedragen wordt in
het dorp? (en we beseffen ons dat het kiezen uit twee kwaden is…)
Graag ontvangen we bijgevoegd antwoordformulier uiterlijk 3 juli retour bij een van de
bestuursleden van de lustrumcommissie in de brievenbus. Zodra er een definitief besluit
ligt zullen we daarover alle inwoners van Witteveen informeren.
Namens het bestuur van de lustrumcommissie Witteveen 95 jaar,
Karen Houwerzijl
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ANTWOORDFORMULIER
Scenario’s Lustrumfeest

Mijn/onze voorkeur gaat uit naar (omcirkel uw keuze):
1. Uitstel lustrumfeest Witteveen 95 jaar naar 2022
2. Afstellen lustrumfeest Witteveen 95 jaar, voorbereiden op Witteveen 100
jaar

Wilt u een toelichting op uw keuze geven? Dat is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld!

Ruimte voor toelichting:

Dit formulier is ingevuld door (optioneel):
………………………………………………………………………………………..

Wilt u dit formulier uiterlijk 3 juli bij een van onderstaande
bestuursleden van de lustrumcommissie in de brievenbus gooien?
•
•
•

Karen Houwerzijl,
Ben Reeders,
Patricia Keizer,

W. Slotweg 24
Kerkweg 18
Mr. H. Smeengeweg 48

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. We staan voor een lastige keuze en kunnen alle
adviezen heel goed gebruiken!!
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