Aan alle afdelingsbesturen, Oc en Raad.

Nijmegen 6 november 2020

Het Hb heeft 5 oktober en 4 november vergaderd, hoofdpunt was, het voortbestaan van de SSOVN.
In deze moeilijke tijden voor ons maar ook voor onze leden en donateurs moet het bestaan van de
SSOVN nog jaren vervolg krijgen.
Financiën spelen een grote rol, gezien wij ook geen barinkomsten meer ontvangen, moeten wij
inleveren. Wij krijgen geen financiële steun van de regering.
Al onze nieuwe punten zouden op onze Algemene jaarvergadering van 11 november doorgenomen
worden, maar door de nieuwe maatregelen van het RIVM is dat weer niet mogelijk.
Wij beroepen ons op het huishoudelijk reglement 25.1
Wat staat er te gebeuren voor de afdelingen SSOVN
Punt 1: De bondscontributies die de SSOVN voor rekening nam vervalt per 01-01-21. Het betreft hier
de afdelingen Biljarten en Tafeltennis.
Punt 2. De vergoeding van 100,00 euro die de afdelingen ontvangen wanneer zij voldoen aan de
jaarlijkse afdelingsvergadering en aanwezig moeten zijn op de algemene jaarvergadering wordt
verlaagd naar 50,00 euro. Ingaande 01-01-2021.
Punt 3: De afdelingscontributie waar SSOVN borg voor draagt vervalt ook per 01-01-2021. Dit houdt
in dat wanneer een lid van een afdeling zijn of haar verplichting niet nakomt, de penningmeester van
SSOVN de afdelingspenningmeester hierover zal inlichten. De actie ligt dan bij de afdeling om
desbetreffende aan spreken. Welke maatregel u dan neemt, is voor de afdeling zelf.
Punt 4: De stedenmeerkamp gaat ook vervallen, ook als het niet doorgaat moeten wij contributie
betalen, daar komt bij voor iedere tak waar wij aan mee spelen moet ook betaald worden.
Als de animo nog goed was onder de leden was het nog te bezien, maar het is steeds minder
geworden, daarom dit besluit. Het Hb neemt zijn verantwoordelijkheid en zal waar nodig andere
vergoedingen nog bezien, waar nodig en ook kan, zal tegen het licht worden gehouden.
Het zijn ingrijpende maatregelen en wij zijn ons bewust wat het allemaal te weeg brengt, maar het
Hb moet noodgedwongen deze onpopulaire maatregelen uitvoeren.
Nog wel een verzoek aan de afdelingsbesturen, Oc en de Raad om voor 2021 jullie programma door
te geven, wij hopen 11 januari 2021 weer te kunnen starten en dan zou de jaaragenda ingepland
kunnen zijn. Wij kunnen dit niet laten wachten.
De nieuwsbrief komt vroeg aankomende week uit, u heeft nog de mogelijkheid om uw kerstwens en
of een nieuwjaarswens erin te laten zetten. Het is kort dag, kan nog tot aanstaande dinsdag.
Graag naar: redactie@ssovn.nl
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