Nieuwsbrief november 2020
Geacht lid van Het Surinaams Verbond,

Het is een heel ander jaar geworden dan wij op voorhand hadden kunnen bedenken.
Uitgerekend de Nieuwjaarsbijeenkomst, die dit jaar als nieuwe activiteit op de kalender stond,
is de enige activiteit voor dit jaar gebleven. Wie had dat kunnen bedenken!
De Coronapandemie heeft nagenoeg iedereen wereldwijd in zijn macht. Na de eerste
besmettingsgolf aan het begin van dit jaar maken we op het moment van schrijven van deze
brief de tweede besmettingsgolf mee. Wereldwijd zijn er veel slachtoffers gevallen en zijn er
veel mensen ziek. Inmiddels is er zicht op een of zelfs meerdere vaccins. Laten we hopen dat
die goed zullen werken en snel beschikbaar komen zodat we het “gewone” leven langzaamaan
weer op kunnen gaan pakken.
Wij missen u en we missen de activiteiten waarbij we elkaar konden treffen onder het genot van
een hapje en drankje. Wij hopen evenwel dat het onder deze omstandigheden goed met u gaat
en dat u het nog even vol kan houden. Als de signalen van onze regering en het RIVM weer
positief worden en iedereen weer in de gelegenheid wordt gesteld om elkaar zonder zorgen te
ontmoeten zullen wij ook weer snel de draad voor u en de vereniging oppakken.

Verrassing
Een dankwoord aan u als lid is op zijn plaats. We stellen het erg op prijs dat u ondanks alles wat
dit jaar gebeurd is en ook wat er niet gebeurd is, zoals het ontbreken van onze activiteiten, toch
lid bent gebleven. Op enkele uitzonderingen na heeft iedereen de contributie netjes betaald, net
zoals u. Hoewel de kosten en opbrengsten van alle activiteiten in een jaar elkaar gemiddeld
redelijk in evenwicht houden en er ook vaste kosten voor de vereniging zijn, blijft er dit jaar
toch een aardig bedrag over. Het bestuur heeft daarom gemeend om u als dank voor uw
lidmaatschap een cadeaukaart van Albert Heijn aan te bieden. Wij hopen en verwachten ook dat
u met het oog op de komende kerstdagen daar goed gebruik van kunt maken. De cadeaukaart,
die al geactiveerd is en meteen gebruikt kan worden, ontvangt u met een kerstkaart bij deze
nieuwsbrief. Door gebruik te maken van de partijenpost van PostNL moet elke envelop
dezelfde inhoud en gewicht hebben waardoor dit goedkoper verzonden kan worden. Dit is ook
de reden dat elk lid deze brief en de kaarten persoonlijk ontvangt.

Algemene Ledenvergadering
Een belangrijke activiteit die volgend jaar plaats moet vinden is de Algemene
Ledenvergadering. Op de agenda zal, naast de standaard agendapunten, in ieder geval de
verkiezing van een nieuwe Voorzitter staan. Onze voorzitter Egbert Doest had al eerder
aangekondigd dat hij steeds meer in Suriname zal verblijven en dat hij daarom op de ALV in
november jl. zijn functie zou neerleggen. Per 1-1-2021 zal Egbert officieel geen voorzitter meer
zijn van onze vereniging. Op dit moment heeft Jenny Bodeutsch zich nog als enige kandidaat
voor het voorzitterschap gemeld.
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Oso Koranti
Deze nieuwsbrief vervangt de Oso Koranti van november.

Agenda voor 2021
U zult begrijpen dat het nu nog te vroeg is om u al een agenda voor volgend jaar aan te bieden.
Zodra de Coronapandemie onder controle is, een vaccin beschikbaar is en alle seinen weer op
groen komen te staan zullen wij u direct van onze plannen op de hoogte stellen.
Wij gaan ervan uit, en we rekenen er ook op, dat we u volgend jaar allemaal weer zullen
ontmoeten.

Nawoord
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u in deze tijd, waarin we allemaal nog zoveel mogelijk
binnen moeten blijven, de anderhalve meter in acht moeten houden en zoveel mogelijk fysieke
contacten moeten vermijden, u 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.

Het bestuur wenst u in deze bijzondere periode, heel veel sterkte, fijne feestdagen en een
heel goede jaarwisseling toe.
Pas alstublieft goed op u zelf en blijf gezond.
Tot volgend jaar!

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