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PERSOONLIJK WOORD VAN DE VOORZITTER NAMENS HET HOOFDBESTUUR:
Beste Sport- en Ontspanningsvrienden.

Tja… lieve mensen, wie had dit begin maart kunnen bedenken!
Hoe een klein, onzichtbaar en zeer gemeen virus ons tot op vandaag en helaas de
komende weken/maanden blijft beïnvloeden.
Naast de persoonlijke impact voor ons als individu, heeft het ook brede sociale en
maatschappelijke gevolgen. Uitbundige feestdagen liggen niet in het verschiet.
Maar laten wij inzetten op warme en intieme vieringen met, waar mogelijk, onze
dierbaren.
Corona heeft en doet tot op heden een wissel trekken op ons leven.
Helaas hebben wij kennis moeten nemen van de gevolgen bij diverse leden of in hun
directe omgeving. Vaak gepaard gaand met veel zorg en in enkele gevallen met
diepgaand en ontroostbaar leed. Wij als hoofdbestuur willen hiertoe aan alle
betrokkenen ons oprecht medeleven betuigen.
Laten wij positief en hoopvol blijven! Er komt licht aan het eind van deze bizarre
tunnel. Gelukkig zijn de ontwikkelingen rond het vaccin optimistisch!
Maar wij zijn er nog niet. Dit maakt dat wij ons nog steeds moeten houden aan alle
maatregelen en juist nu volhouden is van cruciaal belang.
Wij als Hoofdbestuur spreken de wens uit dat jij en jou dierbaren gezond blijven en
jullie gevrijwaard blijven van tegenslagen. Belangrijk voor ons allen is: blijf elkaar
contacten en bovenal blijf gezond!
Graag tot ziens in betere tijden, en die komen zeker weer met Sport en Ontspanning!
Namens Hans, Wim, Rienus, Rob en Leon.
Michel Wegerif, Voorzitter.

MEDEDELINGEN HOOFDBESTUUR:
N.a.v. de actuele landelijke regels heeft het Hoofdbestuur besloten:

TOT NADER ORDER ZIJN ALLE ACTIVITEITEN STILGELEGD
Het hoofdbestuur hoopt nu op een mogelijke herstart per
medio januari 2021… onder voorbehoud van het RIVM/Ministerraad.
Toelichting
Het HB probeert in de huidige omstandigheden de belangen van de SSOVN en haar
leden zo optimaal mogelijk te bewaken.
De huidige bijzondere situatie rond Corona maakt dat wij als hoofdbestuur alles doen
om onze faciliteiten en financiën in optimale conditie te houden.

Bij enkele bestuurszaken hebben wij noodprocedures moeten hanteren. Zeker verre
van ideaal, maar nood breekt wetten. En ja, wij hebben enkele moeilijke beslissingen
genomen. Met veel zorg werken wij zo aan een financieel goede en stabiele toekomst.
Het gaat om het OMNI voortbestaan van onze SSOVN.
Gelukkig gebeurt dit met grote eendracht en hoogste verantwoordelijkheid!
Algemene Jaar Vergadering over de boekjaren 2019 en 2020
combineren wij op de AJV begin 2021
Het lijkt nu dat de AJV begin 2021 (datum wordt nog bepaald) zal plaatsvinden.
Wij willen dan graag de boekjaren 2019 en 2020 behandelen.
Sowieso staat boekjaar 2019 dan als eerste gepland.
Het HB heeft gelet op de coronasituatie en financiële positie (geen consumptieve
inkomsten) van de SSOVN enkele significante beleidspunten moeten innemen. Zo
moeten wij nu, kijkend naar de positie van onze vereniging een aantal ingrijpende
beslissingen nemen.
Daarnaast doen wij een klemmend beroep op het voldoen van de contributies.
Helaas komen wij niet in aanmerking voor Corona steun van de Overheid.
Verantwoording noodprocedures.
De “nood” procedure i.r.t. de beleidspunten en dit op deze wijze met jullie te delen,
doen wij als HB krachtens: Artikel 25.1 van het Huishoudelijk Reglement.
De toetsing en eindverantwoording volgt conform Statuten op de eerst komende AJV.

Jaarplanning: afdeling- en ontspanningsactiviteiten 2021…!!
Optimistisch kijken wij toch naar de dag van morgen… immers “Hoop doet Leven”!
Daarom is het van groot belang om toch de activiteiten agenda op te stellen.
Wij hebben deze vraag uitgezet bij de afdelingen en de commissies.
Wij hopen in januari een “beoogde” activiteitenagenda te kunnen presenteren.
Natuurlijk onder optie, het staat en valt met de actueel richtlijnen van de

ministerraad en het RIVM.
Onze tip! Kijk regelmatig op onze site: www.ssovn.nl.
75 jaar SSOVN. Heel bijzonder voor is dat 2021 ons JUBILEUMJAAR is.
Op dit moment staat er niets gepland, het lijkt ons als HB leuk als jullie met ideeën
komen! Individueel of als afdeling of commissie! Natuurlijk ook hier geldt… mits het
RIVM het ons gunt!
Heb je een idee, stuur die dan in aan: secretariaat@ssovn.nl
Vacature HB !!!
Binnen ons HB staat er nu een vacature open, indien er interesse is, graag
schriftelijk aanmelden met 5 handtekeningen van SSOVN leden die jou steunen.
Heb jij een echt SSOVN hart en heb jij energie om onze club te leiden, meld je dan
aan!!!
Snuffelstage is mogelijk…
Komt een directe kandidaatstelling voor jou nu te vroeg? Dan bestaat de mogelijkheid
om in overleg met het HB een stage periode af te spreken. Meer details hierover krijg
je via de algemeen secretaris. Voel je vrij om te informeren!
Kerst, Oud & Nieuw… laat het voor eenieder een feestelijke periode
worden!
Nu aan de vooravond van deze feestelijke periode hopen wij dat dit voor
eenieder zo mag zijn. Voor de één uitbundig, voor de ander ingetogen en gepast…
maar vooral met veel warmte!
De Spoorspiekers hopen in de loop van 2021 weer de carnavalske draad op te
pakken. Maar eerst voor jullie allemaal heel fijne feestdagen en super goed begin van
2021.

De 4Daagse Commissie wenst alle (wandel)vrienden fijne feestdagen en een heel
sportief 2021. Wij hopen natuurlijk dat de wandelschoenen het komend jaar weer aan
de voetjes kunnen!
Beste leden weet dat alle BHC bar/keukenvrijwilligers straks in 2021 weer
klaarstaan voor top verzorging.
.
Namens ons allen een zalig kerstfeest en pracht Nieuwjaar!
Het CLEANTEAM wenst jullie allemaal fijne feestdagen en Spic & Span 2021
Wij als Hoofdbestuur wensen iedereen:

Pracht kerstdagen en een sprankelend
Oud & Nieuw.
Maar bovenal een heel gezond en “vrij” 2021,
boordevol Sport & Ontspanning!
Ter afsluiting:
Blijf gezond en graag tot ziens bij onze SSOVN…
Dan blijven wij samen SPORTEN EN ONTSPANNEN!

Hallo allemaal,
Vanaf deze weg wil ik jullie allemaal heel fijne Kerstdagen, een heel goed uiteinde en een nog
beter Nieuwjaar toewensen. Zoals de verwachtingen zijn komt er spoedig een vaccin en kunnen
we weer een kaartje leggen. Dus begin maar weer op een pokerface te oefenen.
Blijf gezond en hopelijk tot gauw.
Namens het bestuur van de afdeling Rikken
Helmy Thyssen

De afd:Gemengd Kaarten
Wenst iedereen een gezond
en sportief 2021
hopelijk tot in het nieuwe jaar

Redactioneel

Beste mensen,
Wij als redactie Sein Lodewijk kijken net zo als jullie terug op een
bizar en veel vragend jaar.
Door het Coronavirus is ons sociaal verenigingsleven nagenoeg
compleet stil komen te liggen.
Voor ons als redactie een uitdaging om juist dan de sociale en
informatieve contacten in stand te houden.
En dit ook nog eens zonder ons vertrouwd SSOVN clubblad Sein
Lodewijk.
Het “Digitale tijdperk” geeft ons gelukkig toch een goede
mogelijkheid om te breed communiceren.
Wij zijn ons bewust dat het niet meer in de brievenbus vallen van
ons ‘Groen’ clubblad, voor velen, een warm gemis is. Maar die
warme communicatie… zullen wij ook in 2021 met heel veel
energie en liefde via de Nieuwsbrieven blijven brengen!
Wij als Redactie wensen jullie allen

warme Kerstdagen
en een feestelijk
Oud en Nieuw
Maar boven alles weer een “normaal” 2021
En natuurlijk
lezers heel
in het

voor al onze
veel lees plezier
komend jaar.

Wij houden contact!!!
De Redactie Commissie,
Henk Willems, Sabine Hiddink en Mien op ’t Nieuws

