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PERSOONLIJK WOORD VAN DE VOORZITTER NAMENS HET HOOFDBESTUUR:

Beste Sport- en Ontspanningsvrienden
Nu aan het begin van dit nieuwe jaar blijft het Coronavirus ons leven nog steeds in
hoge mate beïnvloeden. Onze steun en medeleven gaat uit aan allen die direct of
indirect getroffen zijn door het virus of ten gevolgen van andere aandoeningen.
Nu blijven de regels van kracht, zelfs verzwaard. De avondklok is ongekend…
Wij hopen dat het inderdaad tot 9 februari afdoende blijkt. Met dan op redelijk korte
termijn meer “vrijheid”, dus maatschappelijke openstellingen! Het vaccineren is
gestart, helaas nog niet met de gewenste snelheid… maar gelukkig “men is
begonnen”.
Wij als SSOVN denken vooruit en neemt haar verantwoordelijkheid.
Alles is facilitair op en top in conditie gehouden en startklaar.(zie de bijdrage van
Mien) Tja… lieve mensen, nu volhouden en wachten op het “GO”!
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
Herstart onder voorbehoud van het RIVM/Ministerraad.

1946 75 jaar SSOVN 2021
Ja zeker, dit is ons jubileumjaar. Normaal gesproken zouden wij jullie een bijzonder
feestelijke agenda presenteren vol activiteiten. Helaas is ons dit (nu nog) niet gegund.
Wel heeft het HB zich voorbereid om als wij weer in “vrijheid” kunnen en mogen
sporten en Ontspannen, dit met gepaste evenementen te omkleden. Later komen wij
heel graag en tijdig op terug. Ook iets om naar uit te kijken!
Toch nog even een memootje van onze Penningmeesters.
Enkelen hebben verzuimd om hun contributie te voldoen. Mogelijk is dat
ontschoten. Men kan hem alsnog voldoen. Zeer belangrijk voor jou als lid maar zeker
voor ons als vereniging. Is er persoonlijke aanleiding om met de penningmeester in
overleg te treden… doe dat gerust. (uiterlijk 15 februari a.s.)
En weet: wij staan klaar om waar nodig sociaal maatschappelijk te ondersteunen in
het vinden van een passende oplossing. Dit met de hoogste discretie!

€

Algemene Jaar Vergadering over de boekjaren 2019 en 2020
combineren wij op de AJV begin 2021
De AJV 2021 hopen wij voor de zomervakantie (datum wordt nog bepaald) te laten
plaatsvinden. Wij willen dan graag de boekjaren 2019 en 2020 behandelen.
Het HB heeft enkele significante beleidspunten moeten innemen.
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…!!
Op onze site vinden jullie de jaaragenda activiteiten.
Gelukkig hebben de Commissies OC, RvE en 4DC hun opties aangegeven.
Incidenteel ook van enkele afdelingen. Natuurlijk staat alles 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.
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!

1946 Reis door 75 jaar SSOVN 2021
klik hier of zie www.ssovn.nl/informatie

Van de Redactie…
Beste mensen,
Wij als redactie Sein Lodewijk blijven jullie zo optimaal mogelijk informeren.
En 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 zonder ons vertrouwd SSOVN clubblad Sein Lodewijk.
Het “Digitale tijdperk” geeft ons gelukkig toch een goede mogelijkheid om te breed
communiceren.
Wij houden contact met jullie!! Houden jullie contact onder elkaar!!
Behoefte om iets met ons allen te delen?
Verstuur dan jullie inbreng aan: redactie@ssovn.nl
Ter afsluiting:

Blijf gezond en graag tot ziens bij onze SSOVN…
Dan blijven wij samen SPORTEN EN ONTSPANNEN!

