Nieuwsbrief juli 2021
Geacht lid van Het Surinaams Verbond,
De Coronapandemie houdt nog steeds veel mensen wereldwijd in zijn macht. Landen kleuren
rood, oranje of geel en blijken ook geregeld van kleur te wijzigen, zowel positief als negatief.
Hoewel veel maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus al teruggedraaid of versoepeld
zijn neemt het aantal besmettingen recent weer toe, met name door de delta variant van het
coronavirus. Het laatste nieuws is dat er enkele versoepelingen weer teruggedraaid zijn!
Inmiddels zijn er in Nederland al wel veel mensen gevaccineerd en waarschijnlijk heeft u ook al
1 of 2 prikken van een vaccin ontvangen. Het coronanieuws op www.RIVM.nl geeft een
actueel beeld van het aantal gevaccineerde onderverdeeld naar verschillende leeftijdsgroepen.
Op dit moment bieden onze regering en het RIVM grofweg 2 keuzes voor het organiseren van
evenementen. Evenementen met het handhaven van de 1,5 meter regel met mondkapjesplicht en
evenementen zonder regels maar wel met de eis dat de deelnemers gevaccineerd zijn of recent
een negatieve testuitslag kunnen overleggen.
Enkele leden hebben te kennen gegeven dat zij weer uitkijken naar een activiteit van Het
Surinaams Verbond en hebben al gevraagd wanneer er weer iets georganiseerd kan worden. Het
bestuur vindt de gezondheid en veiligheid van iedereen het belangrijkst en is daarom van
mening dat er in principe pas een activiteit georganiseerd kan worden als alles vrijgegeven is en
er geen coronaregels meer zijn. Wij missen u en we missen de activiteiten waarbij we elkaar
kunnen treffen onder het genot van een hapje en drankje. Wij hopen evenwel dat u begrip heeft
voor deze mening.

Oso Koranti
Deze nieuwsbrief vervangt de Oso Koranti van juli.
Heeft u ideeën, verhalen of andere informatie die u met de leden wilt delen en geschikt zijn
voor de Oso Koranti geef ze dan door aan de redactie. Wij kijken ernaar uit om u weer een
Oso Koranti te kunnen aanbieden.

Algemene Ledenvergadering
Een belangrijke activiteit die moet plaatsvinden is de Algemene Ledenvergadering. Door de
coronapandemie is het helaas nog niet mogelijk een ALV te organiseren waarbij alle leden in
staat gesteld kunnen worden om die bij te wonen. Penningmeester Iwan Tay heeft een
financieel verslag over 2020 gemaakt en dat met toegang tot het boekhoudpakket eBoekhouden ter controle aan de kascommissie aangeboden. De kascommissie, bestaande uit
Ron Koorndijk en Helen Peneux, heeft alles doorgenomen en heeft het bestuur laten weten dat
de gehele administratie over 2020 in orde is. De kascommissie heeft geadviseerd om de
penningmeester decharge te verlenen.
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Bestuur
Omdat het bestuur op dit moment uit 4 leden bestaat staat er voor het bestuur een vacature
open. Wilt u zich (nog meer) inzetten voor de vereniging en ziet u een deelname aan het bestuur
van Het Surinaams Verbond wel zitten geef uw belangstelling dan schriftelijk of per e-mail
door aan de secretaris.
De vaste kosten voor de vereniging nemen elk jaar toe. Zoals aangekondigd in de vorige
Nieuwsbrief van maart 2021 heeft het bestuur de spaar- en betaalrekening bij de ABN-AMRO
bank opgezegd en ondergebracht bij de ING bank.
Het bestuur heeft inmiddels enkele bestuursvergaderingen op afstand gehouden. Hiervoor is
gebruik gemaakt van ZOOM, een gratis videobeldienst.
Oproep voor deelname aan een ZOOM-sessie
Op 18 juli aanstaande om 13:30 uur is een ZOOM-sessie gepland. Heeft u belangstelling?
Meldt u zich dan via e-mail aan bij het secretariaat. De leden die zich aanmelden krijgen vooraf
bericht met alle nodige informatie. Om aan een ZOOM-sessie mee te kunnen doen dient u te
beschikken over een mobiele telefoon met camera, een tablet, een Windows PC of een Apple
computer. Een ZOOM-account is niet nodig.

Feestlocatie
Omdat Bowlingcentrum Borchland in Amsterdan Zuid-Oost als feestlocatie is komen te
vervallen hebben wij u gevraagd of u geschikte locaties aan ons door wilde geven. Van enkele
leden hebben wij alternatieve locaties ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. De feestcommissie
gaat deze locaties beoordelen en indien gewenst ook bezoeken. Wij zijn op zoek naar een ruime
feestlocatie in Amsterdam of nabije omgeving. De criteria waar we rekening mee houden zijn:
de locatie, goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de auto, ruime parkeergelegenheid, goede toegankelijkheid voor minder validen, een ruime zaal met zitgelegenheid
voor 150-250 personen met een dansvloer en de beschikbaarheid van een keuken.

Contributieherinnering
In mei zijn de eerste contributieherinneringen verstuurd. Binnenkort wordt de 2de en laatste
herinnering verstuurd. Heeft u uw contributie nog niet overgemaakt wilt u dit dan alsnog doen?
Vergeet dan niet om uw factuur- en lidnummer te vermelden.
Wij stellen het zeer op prijs dat u ondanks alle coronaperikelen onze vereniging trouw blijft.
Wij hopen ook dat we, zo snel en veilig als dat weer mogelijk is, weer activiteiten voor u
kunnen organiseren. Wij zien er naar uit, u ook?!
Het bestuur wenst u in deze bijzondere periode, heel veel sterkte.
Pas alstublieft goed op u zelf en blijf gezond.

Het bestuur
Jenny Bodeutsch (vice voorzitter)
Iwan Tay (penningmeester)
Maaike Arnhem
John van der Korput (secretaris)
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