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Beste leden van de Grand Prix National, 
 
Zoals alle sportverenigingen in Nederland en daarbuiten hebben we de afgelopen anderhalf 
jaar veel last gehad van het virus dat de wereld in haar greep houdt. 
 
Dit heeft erin geresulteerd, dat na het afgebroken seizoen van 2019-2020, uiteindelijk het 
seizoen 2020-2021 na 1 wedstrijd werd afgelast. Door alle maatregelen kon er feitelijk niets 
doorgaan. 
 
Het bestuur van de Grand Prix National (GPN) heeft dan ook besloten dat het seizoen 2020-
2021 als verloren moet worden beschouwd. Veel verenigingen hebben echter wel contributie 
betaald aan de GPN over dat seizoen en ook de sponsoren hebben hun deel veelal toch 
bijgedragen. 
 
Aangezien er geen verloting/prijsuitreiking heeft plaatsgevonden en de verdere kosten van de 
organisatie minimaal zijn, stellen we voor om de ingelegde contributiegelden mee te nemen 
naar het seizoen 2021-2022. De verwachting is dat dit seizoen vooralsnog wel doorgang kan 
vinden. 
 
Vanwege het verloren seizoen, is er in 2021 ook geen algemene ledenvergadering 
uitgeschreven omdat er feitelijk niets te bespreken was en ook de verloting zoals gezegd, geen 
doorgang heeft gevonden. 
Voor de volledigheid vindt u echter bij deze mail nog wel een financieel overzicht. 
Wij verzoeken u om hiervan kennis te nemen en (per mail) het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde financieel beleid. 
 
Hiervoor vindt u een antwoordformulier bijgesloten. Hierop kunt u ook wedstrijden, voor 
zover nog niet op de kalender aanwezig, doorgeven aan het secretariaat.  
Wilt u het antwoordformulier retourneren naar: info@grandprixnational.net 
 
Dan willen we de verenigingen die vorig seizoen hun contributie nog niet hebben ingelegd, 
vragen dit voor komend seizoen alsnog te doen. Voor vragen hierover kunt u terecht bij 
penningmeester Jan Oegema. 
 
 
Het bestuur van Grand Prix National, 
 
 
 
 
Nico van Winden  Jan Oegema   Walter Jaegermann 
Voorzitter    Penningmeester  Secretaris 


