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Verkopen
Net zoals bij alle andere afdelingen is 2020 voor ons volkomen anders gelopen
dan verwacht. In januari organiseerden wij onze jaarlijkse bridgedrive voor de
leden met na afloop een kleine, geslaagde verkoop. Voor de rest van het jaar
stonden er nog minimaal 4 grote verkopen in de planning. Corona gooide roet
in het eten: de 5 mei-markt in Oegstgeest en de tweedaagse ‘Markt onder de
Linden’ in Noordwijk die altijd in juni plaatsvindt, gingen niet door. Op beide
markten komt veel publiek uit de hele regio af, waardoor we altijd mooie
verkoopresultaten konden behalen, maar dit jaar dus helaas niet.
Door het lage aantal besmettingen in de zomer ging onze verkoop in Grand
Hotel Huis ter Duin in Noordwijk, die wij samen met de afdeling Haarlem in
augustus organiseerden, gelukkig wel door. Wij hadden een extra grote zaal ter
beschikking gekregen, zodat iedereen goed afstand kon houden en er waren
mondkapjes, ontsmettingsmiddelen en handgel aanwezig. Het was een
schitterende dag en er is heel goed verkocht. De mooie ambiance nodigde uit
tot kopen en na de verkoop kon men heerlijk op het buitenterras van Huis ter
Duin iets eten of drinken of lekker even het strand op. Achteraf is het een
wonder dat deze verkoop nog plaats heeft kunnen vinden, want kort daarna
werden de coronaregels alweer aangescherpt.

De laatste geplande verkoop van 2020 was de kerstfair bij het mooie kasteel
Oud Poelgeest in Oegstgeest, maar ook deze heeft uiteindelijk geen doorgang
gevonden. Om toch nog wat van onze (kerst)producten aan de vrouw te
brengen heeft het bestuur van de afdeling Leiden toen haar toevlucht genomen
tot Instagram en Facebook voor een kerstverkoop. Via de mail werden leden
hierop geattendeerd en alle bestuursleden hebben geflyerd in het dorp om
mensen op de kerstverkoop te attenderen. Producten konden online worden
besteld en ‘coronaproof’ worden opgehaald bij het huis van onze voorzitter of
ze werden door ons thuis bezorgd. Het haalde het niet bij wat een verkoop “in
het echt” opbrengt, maar toch is er zo voor een mooi bedrag verkocht.

De vooruitzichten voor 2021 zijn onzeker, maar het plan is om in elk geval een
paasverkoop via Instagram en Facebook te organiseren.
Studenten
Ondanks corona hebben wij als afdeling Leiden 6 aanvragen voor het
studiefonds ontvangen, te weten 2 nieuwe aanvragen en 4 herhaalaanvragen.
Onze ervaring is dat de studentes die wij in het verleden of thans ondersteunen
zeer dankbaar zijn voor de financiële hulp. Ook het persoonlijk contact,
afgelopen jaar voornamelijk via beeldschermen, wordt erg gewaardeerd en
onderscheidt Tesselschade van andere fondsen.

Bestuur
Op de jaarlijkse ALV in maart zullen er vier bestuursleden uittreden, namelijk
de penningmeester, een bestuurslid “studenten” en de twee
depotbestuursleden (Lydia Brewster, Melanie van Mierlo, Edith Kimmel en
Corinne van der Wyck). Er zijn 4 nieuwe, jonge en enthousiaste bestuursleden
gevonden die deze functies vanaf maart gaan vervullen (Janneke Marbus,
Daniëlle Ladan, Ellis Bartels en Katrina Stronkhorst). Het gehele bestuur bestaat
dan uit jonge vrouwen met kinderen in de basisschoolleeftijd.
De uittredende bestuursleden hebben mooie jaren bij TAA Leiden gehad, maar
het is tijd voor een nieuwe generatie met verfrissende ideeën.
Met plezier hebben wij de estafettebrieven van de andere afdelingen gelezen,
maar natuurlijk hopen we elkaar snel in levenden lijve te ontmoeten en kennis
te maken, ofwel op de depotdag, de regiovergadering of de AV. Graag tot dan!

