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Beste Leden, aspirant Leden en sympathisanten van
Sociëteit de Vriendschap
CITAAT:
Het is nog steeds niet bekend hoe we precies uit de intelligente Lock Down komen, maar de
onderlinge afstand van 1,5 meter is bij elke verlichting van een maatregel keiharde
voorwaarde. En dat heeft nogal wat consequenties. De wereld zoals wij die kenden, komt niet
meer terug-voorlopig niet in elk geval. “Totdat er een vaccin is, moeten we hier mee leven”
zegt Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda. In het gunstigste
geval is dat over een jaar, in het meest realistische geval over twee jaar. Niet zo vreemd dus
dat ons kabinet vraagt goed na te denken over de manier hoe alle sectoren binnen onze
samenleving zich aanpassen aan de “nieuwe werkelijkheid”.
Gezien het vorengaande en het feit dat onze Sociëteit vele risico’s heeft tot indirect en direct
contact zoals, toiletten, kassa’s, biljart, darts, rad van avontuur glas- en porseleinwerk en niet
in het het minst onze de onder de kin gehouden GEWEREN heeft uw Bestuur op voordracht
van ondergetekende haar verantwoordelijkheid genomen.
Zij heeft vrijwel unaniem beslist dat:
•

•
•

•

Alle Sociëteit activiteiten in en om ons clubgebouw blijven gecanceld tot nader order.
Onze KERMISACTIVITEITEN in het weekend van 19 tot en met 22 juni gaan helaas
definitief niet door ongeacht de ontwikkelingen de die zich gaan voordoen de
komende 3 maanden.
De schietcompetities zijn per direct stopgezet er zijn geen winnaars en of verliezers.
Onze huidige schutterskoningin Barbara van Elst blijft onze “Koningin” tot de
eerstvolgende kermis-en schietactiviteiten in 2021.
Leve onze koninging
hoera hoera hoera
De door U in het bezit zijnde ongebruikte spellenkaarten of delen daarvan blijven
geldig ook in het volgende seizoen

U zult en mag zich natuurlijk afvragen hoe trekt de Sociëteit dit financieel?
Helaas vanaf de algehele sluiting 12 maart tot en met eind juni 2020 realiseren we een
omzetverlies van totaal € 11.095,00 ten opzichte van die over 2019!
Dat is natuurlijk niet niks de vaste lasten gaan gewoon door, maar wat heeft het bestuur voor
een maatregelen getroffen?
•

•

•
•

De energievreters zijn uitgeschakeld dat wil zeggen de koelingen et cetera.
De verwarming hoeft niet meer aan we gaan het zomerseizoen in. Het vaste
maandtermijnbedrag aan GreenChoice is hierop aangepast.
Inkopen behoeven niet te worden gedaan. We zijn in overleg met onze
brouwerij Veltins wanneer en hoe zij onze bestaande fustenvoorraad over
nemen. Hiervan worden veevoeders en desinfecterende middelen gemaakt.
We verwachten onze lasten te kunnen financieren uit de geincassseerde
contributiebijdragen en cashflow over januari en februari 2020.
Als er zich mogelijkheden voordoen tot het verkrijgen van bijdragen en of
subsidies van overheid en of Gemeentelijke Instanties, zullen wij niet nalaten
geboden mogelijkheden te benutten.
Het Bestuur volgt deze ontwikkelingen nauwlettend.

Wij zijn ervan bewust dat onze impopulaire en zeer unieke maatregelen keihard
aankomen.
De gezondheid en welvaren van onze vrijwilligers en gasten staan hierbij voorop.
Het gevaar en de grote kans tot het oplopen van een corona virus bij onze vereniging
rechtvaardigen naar onze mening deze sinds de tweede wereldoorlog unieke besluiten.
Met vriendelijke groet, blijf gezond, zorg goed voor uzelf, een ”goede vrijdag”, prettig
Paasweekend maar houdt u zich aan de intelligente Lock Down adviezen.
HET WERKT BLIJKT NU AL.

Uw voorzitter:
Ed de Haas.

Deze foto van Onbekende auteur

Een mooie foto van ons lid Willy Gunsing

Vriendschap is..
Echte vriendschap is vertrouwen.
Echte vriendschap is samen huilen.
Echte vriendschap is samen lachen.
Echte vriendschap is op elkaar bouwen.
Echte vriendschap is elkaar niet laten vallen.
Echte vriendschap dat zijn wij!
Want een echte vriend voor mij,
Sociëteit de Vriendschap ook dat ben jij!

Vrolijk Pasen !!!!

SAMEN

U STAAT NIET ALLEEN

Gedurende deze Lock Down periode kan Sociëteit de Vriendschap ook iets voor U
betekenen.
Heeft u vragen, heeft u hulp nodig, wilt u even praten of gebeld worden?
Maar ook voor ideeën, aanbiedingen of wat dan ook
Ons centraal meldpunt: voorzitter@verenigingsocieteitdevriendschap.nl
Telefoon: 0314663077 mobiel 0623921767
Van hieruit zullen eventueel noodzakelijke acties worden ondernomen.
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