Nieuwsbrief 11 mei 2020
Geacht lid van Het Surinaams Verbond,
Wegens de bijzondere omstandigheden door de huidige coronapandemie willen wij u van een
aantal zaken op de hoogte stellen.

1. Coronapandemie
U zult ongetwijfeld al persoonlijk de consequenties ondervinden van deze wereldwijde
pandemie. Winkels, bedrijven, restaurants zijn deels of helemaal gesloten. Iedereen
wordt aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven om te snelle verspreiding van het
coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Iedereen, maar vooral ouderen, kunnen ernstige
gezondheidsproblemen van dit virus ondervinden en er ook aan overlijden.
Dit heeft natuurlijk ook consequenties voor onze vereniging. Vooral omdat het
merendeel van onze leden tot de ouderen gerekend mag worden. Ook al zullen op een
gegeven moment de getroffen maatregelen al of niet gedeeltelijk ingetrokken worden
het coronavirus zal daarmee nog niet ineens verdwenen zijn. Wij zijn daarom als bestuur
uiterst voorzichtig in het laten doorgaan van onze geplande evenementen en houden alle
berichtgevingen en aanbevelingen van de overheid en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) extra goed in de gaten.
Annuleringen:
Inmiddels hebben wij de geplande Algemene Ledenvergadering (ALV), de lezing en het
gezellig samenzijn op 5 april en het Voorjaarsfeest op 26 april moeten annuleren.
Naar aanleiding van de laatste mededelingen van de overheid hebben wij helaas ook
moeten besluiten om de bigi sma dey op 28 juni te annuleren.
Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot
de overige activiteiten die nog voor dit jaar gepland staan.
2. Algemene Ledenvergadering op 5 april.
Een agendapunt betreft de verklaring van de kascommissie over de controle op de
jaarstukken en de financiën van het afgelopen jaar 2019. De kascommissie is tot de
conclusie gekomen dat alles klopt en de cijfers in orde zijn. De formele decharge aan de
penningmeester zal de eerstvolgende ALV aan de orde komen.
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3. Bestuur
Onze voorzitter Egbert Doest heeft te kennen gegeven dat hij wegens veel verblijf in
Suriname weinig meer in Nederland zal zijn. Egbert zal daarom op de ALV in
november zijn functie van voorzitter neerleggen.
OPROEP
Lijkt de functie van voorzitter iets voor u en vindt u zich daarvoor geschikt? Schroom
niet en meldt u aan voor deze functie. Kandidaten kunnen zich schriftelijk of per e-mail
aanmelden via het secretariaat.
4. Reis naar Italië
In verband met de huidige coronapandemie zijn de vooruitzichten in Europa en met
name Nederland en Italië op dit moment niet goed. De reiscommissie staat in
voortdurend contact met TUI, de reisorganisator van deze reis en houdt ook contact met
de reizigers die zich voor deze reis hebben ingeschreven.
5. Evenementenkalender
In de Oso Koranti van maart staat het Kerstgala op 14 december gepland, dit moet
zaterdag 19 december zijn.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u in deze tijd, waarin we allemaal zoveel mogelijk binnen
moeten blijven, de behoefte heeft om contact met anderen te leggen. Indien u daar de behoefte
aan heeft kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden. De contactgegevens
staan in de Oso Koranti.

Het bestuur wenst u heel veel sterkte in deze bijzondere periode, pas goed op u zelf en blijf
gezond.

Het bestuur
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