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Bericht van de voorzitter:
De corona crisis raakt ons allen diep. Niet alleen de verenigingsactiviteiten
liggen stil, maar in ons woonland vrijwel alles. We zitten thuis, sommige helaas
alleen, en hebben geen sociaal leven meer. Contacten met familie, vrienden en
kennissen verloopt via de telefoon of de tablet. Het is stil. Ook op het
secretariaat van de vereniging.
Als bestuur weten we eigenlijke alleen hoe het gaat met de leden waar we
contact mee hebben. Op dit moment hebben we geen idee hoe het gaat met de
meerderheid van onze leden. De meeste van onze leden behoren tot de z.g.
“kwetsbare groep”, wat ons best zorgen baart.
Laat eens iets van U horen. In goede en in slechte tijden willen we graag als
vereniging een hechte gemeenschap vormen. Misschien wat contacten onder
elkaar. Bellen, chatten met dat lid dat alleen thuis zit.
We kunnen elkaar niet bezoeken, maar in de tegenwoordige tijd zijn er genoeg
andere mogelijkheden. Maak er gebruik van, om gezamenlijk door deze zware
tijd te komen.
Gezien de situatie en de statistieken kan het niet anders dat onder onze leden
zich ook verdriet voor doet.
Het bestuur wenst alle leden sterkte toe en hoopt, dat als deze ellende voorbij
is, dat de vereniging weer kan opbloeien en de leden weer met plezier aan onze
activiteiten kunnen deelnemen.
Harry Bourquin

PS, als een lid iemand wil bellen of mailen, maar geen contact gegevens heeft.
Het secretariaat kan hierbij behulpzaam zijn per
mail: secretariaat@nedvertorrevieja.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------zomaar ondersteuningsbericht
Inboxx
secretariaat@nedvertorrevieja.comx
Martin Neuteboom <neute076@kpnmail.nl>
aan secretariaat
Beste Wim,
Het is wel een hele gekke situatie met het Coronavirus. Niet alleen in Spanje
maar in de wereld.
Goed dat jij, met bestuur van de vereniging, de nederlandse mensen van de
situatie -het wijzigt soms per dag- op de hoogte houdt.
Zo zie ik af en toe berichten langskomen en zie dan dat het niet eenvoudig is
hoe je nu van een rustige oude dag in Spanje geniet.
Hetty en ik zijn daar wel aan toe, en daarom zijn we ook lid geworden van de
gezellige vereniging. Klaverjassen, schilderen/tekenen en feestjes. Het is voor
ons teleurstellend dat onze trip door Transavia is gecanceld. Als het meezit
gaan we dan op 11 juni voor drie weken. Uiteraard hebben we volledig begrip
voor het beleid dat NL (RIVM) uitstippelt.
Wij willen jullie allemaal wel het beste wensen. Het valt daar nu wel tegen, maar
toch, houd je vast aan het mooie weer, en de gedachte dat er wel weer betere,
goede tijden komen.
Alle leden: Denk goed aan jezelf en maak er het beste van.
Vriendelijke groet,
Martin en Hetty Neuteboom.

Noot van het secretariaat:
Als lid wil je wat leuks aan de medeleden vertellen in deze moeilijke tijd?, zet
het op papier, stuur het per mail aan het secretariaat. De verzamelde berichten
gaan dan per nieuwsbrief naar alle
leden.
Mailadres: secretariaat@nedvertorrevieja.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een oproep die door het bestuur van harte wordt ondersteund.

Over de ondersteuning van dit initiatief heeft het bestuur overleg gepleegd. In dit
overleg is besloten om de gelden die uitgespaard worden door het niet
doorgaan van 3, voor de zomer geplande, aan dit prachtige doel te doneren
zijde:
Paasbrunch
Koningsbal
Voorjaarsfeest
Het behelst een bedrag van E 3600,Overleg met de Costa Singers heeft er toe geleid dat deze activiteit aanvullend

een bedrag van E 200,- bijdraagt aan deze donatie.
Totaal zal er dus een bedrag van E 3800,- worden over gemaakt op de in de
flyer genoemde doel, Cruz Roja Spanje.
Het bestuur roept leden en activiteiten op om, naar draagkracht, mede bij te
dragen aan dit initiatief en ook te doneren, uw donatie over maken aan Cruz
Roja op het in de flyer vermelde rekeningnummer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Inloopochtend april
Gaat niet door
Koffie ochtenden april
Gaan niet door
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Belangrijke informatie over de geplande evenementen
Paasbrunch 12 april 2020
Moeten we gezien de verwachtingen rond het corona pandemie afgelasten

Oranjebal 27 april 2020
Moeten we gezien de verwachtingen rond het corona pandemie afgelasten

Voorjaarsfeest 7 juni 2020:
Moeten we gezien de verwachtingen rond het corona pandemie afgelaste

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze adverteerders

