NIEUWSBRIEF mei 2020
Van de voorzitter
Beste leden van de vereniging 50+ Sport&Spel,
Het Coronavirus houdt ons allen nog steeds bezig en helaas is er sinds de vorige Nieuwsbrief
nog weinig veranderd ten aanzien van het sporten binnen onze vereniging.
De maatregelen van de overheid en de adviezen van het RIVM om de verbreiding van het
Coronavirus te vertragen betekenen dat wij als ouderen voorlopig niet mogen sporten in
groepsverband.
Het bestuur gaat er op grond van de huidige stand van zaken van uit dat we voor de zomer
niet meer als vereniging met elkaar mogen sporten, zeker niet zoals gebruikelijk in de zaal.
Hopelijk zijn de vooruitzichten tijdens de zomer zodanig dat we in september weer
voorzichtig met sporten mogen beginnen, maar dat blijft natuurlijk afwachten.
Wij onderschrijven nadrukkelijk het belang om een goede conditie te bewaren. Gelukkig kan
men bij de TV oefeningen doen zoals ‘Nederland beweegt’ om 7 en 9 uur op NPO1 en op
Omroep Gelderland om 10 uur “Gelderland in Beweging” waar onze vertrouwde Herman
Smeenk lesgeeft.
Blijf waar mogelijk in beweging en geniet verder van het voorjaar. Als deze crisis voorbij is
gaan we zo gauw mogelijk, gezamenlijk weer met veel plezier aan het sporten.
Contact met de leden
Natuurlijk verloopt, door de omstandigheden, ook het contact tussen de leden, het bestuur
en de leiding wat moeilijker. Het bestuur vergadert inmiddels online en wij proberen met
deze Nieuwsbrief het contact met de groepen enigszins te onderhouden. We horen gelukkig
dat diverse groepen ook onderling contact houden middels regelmatige updates hoe het
met iedereen gaat. Een prima initiatief dat we graag willen promoten bij groepen die dit nog
niet doen: “Blijf contact met elkaar houden”
Financiën van de vereniging en toekomstige contributie
We weten nog niet, hoelang deze bijzondere situatie duurt en welke financiële
consequenties dit voor onze vereniging zal hebben.
Op grond van de overheidsaanbevelingen moeten we de huur van de verschillende
sportaccommodaties gewoon doorbetalen. Het is nog niet duidelijk of de op 1 mei
aangekondigde ondersteuning van de sportverenigingen ook voor onze vereniging zal
gelden. Verder heeft het bestuur besloten om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de
sportleiders tot de zomer gedeeltelijk voor de niet gewerkte uren te compenseren.
We zullen er alles aan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar kunnen pas aan
het eind van dit sportseizoen de balans opmaken. Op grond daarvan kunnen we bepalen of
en zo ja hoeveel ruimte er is om voor het komende half jaar de contributie aan te passen als
compensatie voor de vervallen uren. We zullen daartoe een voorstel doen aan de ALV,
waarbij de vergadering dit dan kan goedkeuren of amenderen.
Wij wensen u verder een gezonde en goede zomer toe.
Namens het bestuur van 50+ Sport&Spel,
Klaas Siccama

Oproep organisatie LDT
Het Louis Duyser Toernooi (LDT) is een traditie: een sport- en speldag in de kerstvakantie
voor alle leden van onze vereniging. Maar: om dit te organiseren zijn wel nieuwe mensen
nodig voor de LDT-commissie, want er zijn er nu nog maar twee. Voor zo’n organisatie moet
je echt wel met vieren of vijven zijn. Wie komt de commissie versterken en helpen er weer
een sportieve, gezellige en goed bezochte dag van te maken?
Mail of bel naar: Harry Beuker (harry.beuker@kpnmail.nl / 026-333 77 04) of Frouke Burema
(f.burema@xs4all.nl / 0317-31 09 09).
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