
 Van het bestuur. 

 
Beste allemaal, 

 

Even hebben we gedacht dat het coronavirus op zijn retour was. Maar 

helaas, de laatste weken neemt corona juist weer toe. Met gevolgen 

voor ons allemaal. 

Als bestuur hebben we besloten dat we tot en met het einde van dit 

jaar nog niet starten met de activiteiten; dus ook geen 

sinterklaasavond en geen Kerstviering. We vinden het heel jammer 

om dit besluit te moeten nemen, maar onze mening is dat de 

gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers voorop staat.  

 

Contributie. 

Omdat we vanaf maart al geen activiteiten meer hebben, ontvangen 

jullie voor het 2
e
 halfjaar geen rekening voor de contributie. 

De maanden maart, april, mei en juni van dit jaar worden verrekend 

met de eerstvolgende nota. 

Nader bericht volgt hierover als we weer van start kunnen gaan. 

 

Rabo Clubsupportactie. 

Vanaf 5 oktober is het weer mogelijk om te stemmen op Stichting 

Sport en Spel. 

Als lid van de Rabobank bepaal jij welke club of vereniging je een 

warm hart toedraagt en door jouw stem financiële ondersteuning 

ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard!  

 

Hoe werkt het:  

Door in te loggen op onze website of in de app en via ‘Zelf regelen’ 

en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo 

ClubSupport.  

 

Alvast hartelijk dank. 

 

Oproep. 

We zijn benieuwd hoe jullie deze coronatijd door komen. Misschien 

met extra veel knutselen, lekker naar buiten of misschien wel met veel 

oefenen met de YouTube filmpjes van Maria. Daarom willen we jullie 

vragen om een bijdrage te leveren voor de volgende nieuwsbrief. 

Het mag bijvoorbeeld een kleurplaat zijn, een rijm of een foto; 

het maakt niet uit.  

We hopen dan een extra dikke nieuwsbrief te kunnen maken. 

Je mag jouw bijdrage sturen naar info@stichtingsportenspel.nl of naar 

M. van Herwijnen, Waardhuizen 31, 4287 LR Waardhuizen. 

 

Ander nieuws. 

Peter Vedder (Activo-Band) heeft                

inmiddels de opleiding als dirigent  

afgerond. 

Peter: van harte gefeliciteerd met het  

behaalde succes! 

 

 

 

Tip. 

Voor degenen die nog eens terug willen kijken naar een uitzending 

van het Knoopgala kunnen onderstaande link intoetsen: 

https://www.npostart.nl/knoop-gala-2018/22-12-

2018/VPWON_1291531  

 

We wensen jullie allen goede gezondheid toe en sterkte in deze rare 

tijd. 

 

Bas Udo, Annelies Schouten, Hettie van Daalen, Betsy van 

Nimwegen, Marisca Treffers en Maaike van Herwijnen 
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