Met de laatste SSOVN nieuwtjes, weetjes en reportages.

Nieuwjaarsreceptie 2020
Zaterdag 4 januari jl. zijn wij met elkaar, op een redelijk goed bezochte
Nieuwjaarsreceptie, aan het jaar 2020 begonnen.
Traditie getrouw verwelkomde onze voorzitter Michel en mede
hoofdbestuurder Hans iedereen met een persoonlijke handdruk. Mede
hoofdbestuurders Jan en Rob gingen in de zaal bij de gasten langs.
Vicevoorzitter Leon vormde samen met José de basis van ons bar-team.
Helaas waren Wim (dienst) en Rienus (persoonlijk) verhinderd.
In een heel gezellige sfeer werden onderling de beste wensen gedeeld en
volgde een zeer prettig informeel samenzijn.
Natuurlijk sprak Michel mede namens zijn hoofdbestuursleden ook nu
weer een Nieuwjaarsrede uit.
Met de focus, nu aan het begin van een nieuw decennia, op
samenwerking, inzet, plezier en bovenal veel goede gezondheid. Maar ook
de waardering voor alle afdeling-/commissie vrijwilligers binnen en buiten
de SSOVN.
Ook deed hij een beroep op
alle (nog iets ”jongere”)
verengingsleden om
kandidaat te worden voor
ons hoofdbestuur.
Want één ding is zeker, de
meeste zittende HB’ers
zullen dit decennia
bestuurlijk niet vol maken!
“Ik hoop dat deze jaren 20,
memorabel zullen zijn voor
de SSOVN… laten wij allen
er de schouders onderzetten
om deze verenigingsparel
TOP te behouden”… aldus
de Voorzitter.
Na zijn toespraak was het tijd om onder de muzikale klanken van huis DJ
Jos de beentjes van de vloer te gaan. Zijn muzikale omlijsting was
perfect.
Ook de inwendige mens werd niet vergeten. Chef Piet verzorgde een
heerlijk koud / warm hapje.
Resumé; Het was een geslaagd samenzijn!
Dit jaar vond op verzoek van diverse leden de Nieuwjaarsreceptie op
zaterdagmiddag plaats. En wel van 15:00 tot 19:00 uur. Het lijkt een
geslaagde keuze!
Wel misten wij, helaas, enkele afdelingsafgevaardigden.
Wij horen graag hoe jullie dit hebben ervaren, reacties zijn welkom bij:
secretaris@ssovn.nl
Jullie Mien op ’t Nieuws.

