SASV

NIEUWSBRIEF
Corona up date
Van de redactie…
Hier dan eindelijk weer een nieuwsbrief. Helaas zijn er door de Corona heel wat leuke
activiteiten niet doorgegaan. Ook nu ziet het er nog niet heel rooskleurig uit. Om toch
iedereen op de hoogte te houden is er besloten om een nieuwsbrief uit te geven.
De coördinatoren brengen jullie op de hoogte wat er de laatste vergaderingen besproken
is en wat eventueel de plannen zijn. Mocht er meer nieuws zijn, dan houden wij jullie op
de hoogte via de website.
Marja Huijberts (redactie)

Van het bestuur…
We hebben van de week overleg gehad. Met de insteek dat we weer zouden kunnen
beginnen met de activiteiten.
Het gaat alleen niet zo soepel als dat we in eerste instantie hoopten. Tijdens de
vergadering werd al snel duidelijk dat we nog niet klaar zijn voor een herstart van de
meeste activiteiten.
De coördinatoren gaan zelf in deze nieuwsbrief vertellen waarom een activiteit wel of niet
door kan gaan en wat daar de reden van is.
Achter de schermen gaan wij met ze allen door om oplossingen te bedenken en uit te
werken. We worden hierin bij gestaan door Sportservice. Dit is voor ons heel prettig,
omdat Sportservice contact heeft met heel veel sportaanbieders van dezelfde doelgroep.
Op deze wijze kunnen we van elkaar leren en samen proberen tot oplossingen komen.
Namens het bestuur,
Jacco Stam (voorzitter)

Berichten van de penningmeester
Zoals jullie waarschijnlijk wel hebben gemerkt hebben jullie over het 2 e en het 3e
kwartaal nog geen nota voor de contributie ontvangen. Door de coronamaatregelen van
de overheid kan er niet worden gezwommen, kan het paardrijden niet doorgaan en
kunnen er ook geen bijeenkomsten in de SOOS worden gehouden. Om het voortbestaan
van de vereniging niet in gevaar te brengen wil de overheid dat de leden toch hun
contributie blijven betalen, omdat de kosten ( zoals huur van het zwembad en de huur
van de manege) van de vereniging ook doorlopen.
Wij zijn hier niet erg gelukkig mee. Gelukkig hebben we een sponsor gevonden die ons
ter overbrugging van deze lastige periode een bedrag van € 5.000,-- heeft geschonken.
Dit betekent dat jullie geen contributie hoeven te betalen voor het 2 e en het 3e kwartaal.
De eerstkomende nota voor de contributie voor het 4e kwartaal zal dus pas in oktober
verschijnen. Mogelijk kunnen er dan weer op beperkte schaal activiteiten plaatsvinden.
De penningmeester,
Fred Gorter

SOOS
Beste SOOS leden,
De Corona houdt ons bezig en wij zijn er helaas nog niet.
In maart hebben wij de SOOS hierdoor noodgedwongen moeten stoppen en wat was dat
balen! De rit met de bloembollen Boemel door de tulpenvelden en de Bowling werden
hierdoor ook gecanceld.
Door versoepelingen konden wij 3 juli toch nog het seizoen afsluiten met een BBQ en hier
kwamen maar liefst 41 mensen op af…………….ongelofelijk…………..
We waren er weer aan toe om elkaar te zien en met elkaar te praten. Dit was een groot
succes die wij buiten konden doen op 1,5 meter afstand.
In deze barre tijd heb ik een aantal van jullie gesproken via telefoon, app of mail met de
vraag wanneer de SOOS weer gaat starten.
We willen 4 september starten, maar aangezien er een 2de Corona golf wordt voorspeld,
weten wij nog niet zeker of wij wel kunnen starten.
Het wachten is op waar de overheid meekomt. Als het allemaal meevalt gaan we zeker 4
september starten.
Ik had graag een ander stukje geschreven met de mededeling dat wij kunnen starten,
maar helaas is de realiteit anders!!!!!!!!
Ik wens iedereen het beste toe en natuurlijk in goede gezondheid. We komen erdoor en
gaan het redden maar wanneer dat is de vraag nu!!!!!!!.
Met vriendelijke groet,
Fred van den Berg
(Soos coördinator SASV)

ZWEMMEN
Hallo zwemmers,
Wat is het alweer een lange tijd geleden dat ik een nieuwe druppel mocht schrijven. Wat
missen wij jullie en het zwemmen. Iedere zaterdag met onze gedachten in het zwembad.
Het zwembad opent zijn deuren. Helaas kunnen wij nog niet beginnen.
Zoals jullie lezen, moeten wij nog heel veel organiseren.
Het RIVM en het zwembad hebben regels opgesteld waar wij aan moeten voldoen.
Een groot probleem is de 1,5 meter waar we ons aan moeten houden.
Hoe kunnen onze vrijwilligers jullie helpen op 1,5 meter. Een grote groep zou dan niet
kunnen zwemmen. In het water moeten we ook 1,5 meter uit elkaar blijven.
We weten nog niet hoe we dat moeten doen. Alleen voor de kinderen telt 1,5 meter niet.
Het merendeel van onze groep is ouder dan 18 jaar.
Wij willen nu eerst gaan kijken hoe het zwembad zelf het allemaal organiseert. Wij
kunnen dan kijken wat er goed en fout gaat en daarvan leren.
We gaan jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hopelijk kom ik snel met
goed nieuws, want we drogen helemaal uit.
Groeten,
Aize Plantinga (coördinator zwemmen)

PAARDRIJDEN
Beste deelnemers van het paardrijden,
Wat is het een tijd geleden dat we hebben paardgereden. Al bijna een half jaar geen
bezoekje aan de manege en geen contact met de begeleiders. En helaas zit het er tot nu
toe nog niet in dat we binnenkort gaan starten met paardrijden.
Normaal starten we het nieuwe seizoen met een barbecue met deelnemers, vrijwilligers
en ouders/verzorgers. Ook dat zal dit jaar niet lukken.
Zolang de 1,5 meter regel van toepassing is in verband met de Corona is het voor ons
moeilijk om het paardrijden op te starten. Velen van jullie moeten geholpen worden met
het op- en afstappen van het paard. De vrijwilligers zullen tijdens de paardrijles het
paard vast moeten houden. Hierbij kunnen wij niet de 1,5 meter afstand waarborgen.
Wij moeten afwachten of er nieuwe maatregelen genomen worden. Zo gauw er meer
nieuws is worden jullie op de hoogte gebracht.
Tot slot hoop ik dat iedereen gezond blijft en wens ik jullie het allerbeste en hopelijk
gauw tot ziens.
Met vriendelijke groeten,
Siem Huijberts (coördinator paardrijden)

VERVOER
Dan hebben we ook nog het vervoer.
We hebben een prachtige bus voor 9 personen.
Helaas mogen we op dit moment maximaal 4 personen in de bus per keer vervoeren.
Als we de bus niet vol mogen laden is het voor ons onmogelijk om alle deelnemers naar
de activiteiten te brengen.
Dan zouden we bijvoorbeeld de deelnemers die zwemmen de eerste om 6.00 uur op
moeten halen en de laatste om 16.00 uur terug kunnen brengen. Dat worden voor zowel
de deelnemers als de vrijwillige chauffeurs wel hele lange dagen, dus niet wenselijk.
We hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor de keuzes die we nu moeten maken
vanwege de Corona.
Mocht er positief nieuws te melden zijn over o.a. het vervoer, dan zullen wij dit melden.
Aize Plantinga en Siem Huijberts (coördinatoren vervoer)

