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Wij verzorgen en zijn supporter van onze collega wandelaars!

Van: Hoofdbestuur SSOVN,
Aan: SSOVN / RISK Vrijwilligers 103 e 4Daagse 2019 .

Onderwerp: Dank en hulde!
Nijmegen, 23 juli 2019.

Dank voor een grootse professionele inzet en getoonde Gastvrijheid.
Beste SSOVN- / RISK Paramedic Vrijwilliger en wandelsport vriend(in),
De klus is wéér geklaard… de 103E Vierdaagse is zeer succesvol verlopen!
Op de eerste plaats voor 41.235 wandelaars en zeer zeker voor ons allen als
SSOVN/NS/OV verzorgingsteam.
Mag ik jou persoonlijk complimenteren en bedanken voor de tomeloze inzet om deze
103e Vierdaagse tot een groot succes te maken.
Met ruim 235 SSOVN / NS / OV inschrijvingen wederom een hoogtepunt!
Naast onze “eigen” ingeschreven wandelaars is er ook een beroep gedaan op onze
vakkundige hulp door velen uit het wandellegioen met dit jaar 44.041 gestarte wandelaars.
Immers men kent onze kwaliteiten en credo: Eén voor Allen, Allen voor Eén!
De weersomstandigheden waren de wandelaars goed gezind… “pracht wandelweer”.
Maar voor jou als vrijwilliger was het, zeker in de vroege ochtend, soms erg fris.
De vraag om onze “kwaliteit hulp” is ook dit jaar significant groter geworden!
….Op de eerste plaats de hulp van de Paramedics.
Een grotere hoeveelheid wandelaars moesten op onze posten behandeld worden.
Van een enkele blaartje tot serieus wandelletsel en dat al vanaf de eerste wandeldag.
En zo hebben wij ook nu weer echt teamwork mogen beleven.
N.a.v. een gewonde wandelaar was de samenwerking tussen de Paramedics en onze
SSOVN vrijwilligers TOP.
Vakkundige Eerste Hulp en zorgzame begeleiding naar het CWZ met als resultaat: deze
wandelaar heeft het kruisje kunnen halen! Wat een teamwork.
Kijkend naar de uitvoering en de reacties “in het veld” mag ik zeggen: echt professioneel!!!
Dan jij als SSOVN Vrijwilliger. Alle dagen was jouw inzet en betrokkenheid geweldig.
Samen = Velen handen maken ligt werk!
En vanaf maandag ging het in ons episch zorg en vermaak centrum de Draaischijf en op
onze consumptieve Posten ook op rolletjes.
Achter de bar, in de keuken, dagelijks inkopen, op de verkooppunten, het verzorgen van
Paramedics / Posten vrijwilligers en gasten, het wassen en schoonmaken etc. etc..
Op welke plek en welk momentum… Jij maakte het verschil!
S.S.O.V.N. VOOR SPORT EN ONTSPANNING

Onze 4Daagse Commissie o.l.v. coördinatoren Henk en Anet, heeft de organisatie van
deze 103e editie tot een goed einde gebracht!
Dit met behulp van “jullie” onze BHC en SSOVN leden.
En iedereen presteerde groots in zijn of haar eigen gastheer / gastvrouw specialiteit .
En beste vrijwilliger laat ik het direct aangeven: Dit verdient de grootste waardering!
Nogmaals! Geweldig hoe jij jouw gastvrijheid, kennis en energie hebt ingezet, in de
voorbereiding en/of over de gehele week en bij het afbouwen.
Met groot respect zeg ik dan ook van harte:

Bedankt, bedankt!
Met voorrecht en in dierbare herinnering dragen wij deze 103e editie op aan:

Ben Overkamp
(Devote Paramedic, Teamplayer en Mensen Mens”)

Mede namens het SSOVN Hoofdbestuur.
Michel Wegerif, Voorzitter.
Kijk ook op: www.ssovn.nl / foto’s / vierdaagse
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