2021… nu alleen achter de schermen in afwachting van betere tijden!
Beste lezers,
Graag neem ik jullie mee op mijn “reis” door de SSOVN in januari 2021.
Het is een reis geworden bestaande uit grotendeels digitale bezoekjes en
incidenteel fysieke… en ja dan ook nog onder de strikte voorwaarden
conform het RIVM.
Rondje afdelingen…
Alle geplande activiteiten van onze afdelingen en commissies liggen tot
nader order stil.
Tijdens een eerste rondgang langs de afdelingen zag ik dat men per
afdeling allemaal “hunkert” naar het moment van herstarten.
Onderling probeert men de contacten goed te onderhouden. Dat gaat bij
de ene afdeling wat intensiever dan bij de andere. Maar het contacten
gebeurt! Wat ook een absoluut hoog menselijke en sociale meerwaarden
heeft!
Velen bevestigen de vraag dat het Coronavirus ook binnen hun afdeling
diepe sporen trekt. Direct of indirect, iedereen heeft wel merkbare
effecten in hun (directe) omgeving.
Van de basisregels (1.50), quarantaine, zorg voor dierbaren en het
afscheid nemen… mensen wat wordt er veel van eenieder gevraagd.
Het doet je goed om dan te zien dat er toch in deze bizarre en moeilijk tijd
er empathievolle contacten blijven… dat verdient zeker respect!
Maar er is hoop en optimisme, vaccins komen er steeds meer en meer.
En lijkt de weg naar het normaal in zicht.
Voorzichtig hebben diverse afdelingen hun jaarlijkse evenementen
gepland. Natuurlijk onder voorbehoud, maar men kijkt vooruit!
Rondje Commissies…
Ook hier mocht ik getuige zijn van optimisme en veel betrokkenheid.
De Ontspannings Commissies heeft haar activiteiten - jaarkalender in
concept klaar. Ook staan deze vrijwilligers in de startblokken als het
“GO” komt… natuurlijk alleen dan, als het echt veilig kan!
Maar ook onze Spoorspiekers hunkeren naar de herstart! De Pronkzitting
en het Carnaval zijn definitief afgelast, de risico’s zijn te groot.

Wel heeft men de jaar - kalender verder in optie ingevuld. Heel veel hoop
richt zich op het Bierfest oktober 2021… de tijd zal het leren.
Mooi is het om te zien dat de RvE haar zittende Bielske en Railrunner als
‘Corona Regenten’ paraat blijven om bij eerste mogelijkheid van start te
gaan. Het Boerenbruidspaar “blieft oek lekker zitte”.
Voor de geplande “Reünie oud NS’ers” (17 april) heeft men een optie
achter de hand ergens eind 2021… Groot respect heb ik voor de
Commissie Oud NS’ers, zij staan nu aan het front met diepgaande en
soms trieste berichten. Het delen doet men met hoogste betrokkenheid.
Maar er gebeurt natuurlijk veel meer achter de schermen van
onze SSOVN.
Zo zag ik het hoofdbestuur toch enkele malen vergaderen (ja, ja… ook
digitaal!) maar als het even kan heel safe fysiek. Men staat voor hun
verantwoordelijkheden. En men met heel veel devotie beslissingen neemt
in het aller belang van de SSOVN, met behoud van persoonlijk menselijk
belang der leden.
Iedereen pakt zijn taken op met grote betrokkenheid. Zonder iemand te
kort te doen zag ik de penningmeesters zeer, zeer actief.
Dit in samenwerking met onze financieel adviseur en financiële commissie.
En hun aller inzet is gericht op een sterke en financieel gezonde SSOVN.
Daarnaast heeft het HB ook de Algemene Jaarvergadering in de steigers
staan. En verzorgt men ook contacten met onze supporters. Dit zag ik in
het bijzonder ook bij onze 4Daagse Commissie!
Daarnaast worden de roerende en onroerende faciliteiten in goed conditie
gehouden. Het Clean - team waakt over de “schone” staat van het
clubhuis en de “Overkant”. Recent heeft men een grote schoonmaak
gehouden en waakt men over het sanitair en de veiligheid i.r.t. de
watervoorzieningen. En de desinfecteer- / veiligheidsfaciliteiten i.r.t.
Corona worden optimaal gehouden.
De huismeester heeft ook de technische staat op en top gehouden.
Denk aan de verlichting, airco, ventilatiesysteem, bar, koelingen en zeker
te vernoemen de vloeren!
Recent is ook het gedeelte bij de biljarts gecleand en in de wax gezet…
Ook zijn alle brandblusmiddelen, de AED en het alarmsysteem gecheckt
en geüpdatet. Aan de “Overkant” is er zelf groot onderhoud/herstel
geweest aan afvoer en de waterleidingen. Gelukkig mogen wij hier
rekenen op de support van ons moederbedrijf NS.
De BHC (Bar) bereid zich voor op de introductie van PIN betalingen bij
de herstart. En zal de “bemensing” per activiteit een uitdaging worden.
Hierbij zal, indien nodig, op leden een beroep worden gedaan.
Vrijwilligers blijven nodig!... en welkom.

Tja en dan onze Redactie Sein Lodewijk… met grote betrokkenheid draagt
deze commissie voor een goede communicatie naar alle leden, donateurs
en supporters.
Dit vooral digitaal in vorm van de Nieuwsbrief, maar voor hen zonder
email het afgelopen jaar in een geprinte vorm.
Naast dit alles heb ik ook diverse leden mogen contacten… en ja iedereen
wacht hoopvol op de herstart van ons clubje!
Ik hoop dat dit nog dit jaar mag gebeuren…
Raadpleeg regelmatig onze site: www.ssovn.nl, daar vinden jullie de
meest actuele info.
Blijf gezond en laten wij afspreken… tot ziens!
Jullie Mien op ‘Nieuws.

