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Beste Leden, aspirant Leden en sympathisanten van
Sociëteit de Vriendschap
Algemeen
Helaas is het niet anders mogelijk om elkaar te bereiken dan via de elektronische
snelweg zoals de email en ook deze nieuwsbrief. De crisis veroorzaakt door het
Coronavirus houdt ons in de tang en dwingt ons tot non Sociaal c.q. persoonlijk
contact.
Maar Sociëteit de Vriendschap zou “de Vriendschap” niet zijn als we niet alle
mogelijkheden alsook onmogelijkheden doelmatig en slagvaardig aanpakken.
Zoals we u al hebben gecommuniceerd zijn wij ook tot sluiting van ons
clubgebouw moeten overgaan en de op korte termijn geplande activiteiten te
cancelen. We spraken daarbij de hoop uit dat we 1 april wel weer open zouden
kunnen gaan voor de eerstvolgende Sociëteit avond en 3 april de reguliere
vrijdag inloop met daaraan gekoppeld het Paasstukjes maken en daaropvolgend
het Paaseieren zoeken en Sociëteit avond van 15 april.
Het zal u duidelijk zijn dat deze planningen tot uitvoering geen doorgang
kunnen vinden.
Onze niet anders dan gedwongen positionering voor de komende periode is nu:
We blijven gesloten en zullen u op tijd informeren zodra we weer open
mogen gaan en welke activiteiten zullen en kunnen worden georganiseerd.
Onze jaarlijkse fietstocht in mei annex asperges eten staat op de tocht alsook
onze kermisactiviteiten en het “koningsschieten” staan helaas op het randje
afgelast te moeten worden als het zo doorgaat.
Wees er van overtuigd beste leden dat uw Bestuur en haar vrijwilligers paraat en
alert blijven en zodra de kans zich weer voordoet onmiddellijk zullen reageren
als we weer actief kunnen worden en de interactieve Sociale contacten weer
kunnen aanhalen. De Sociëteit komt dan weer terug met haar activiteiten die zijn
weerga niet kent. Hopelijk wordt dat dan met de kermis een mooie gelegenheid
om dan weer eens flink uit te pakken om alle ellende even te vergeten en een
nieuwe frisse herstart te maken.
Blijft solidair met elkaar en onze vereniging SAMEN KOMEN WE ER WEL

Solidariteit en betrokkenheid:
Als ook maar bij één uwer de behoefte bestaat aan enige hulp of ondersteuning
schroom dan niet u te melden bij één van uw collega leden of het Bestuur.
Doordat u niet in bezit bent van alle info van onze leden, veroorzaakt door de
eisen van het AVG, stellen wij voor een centraal meldpunt in te voeren en wel:
E-mail :
telefoon :

voorzitter@verenigingsocieteitdevriendschap.nl
0314-663077 of 0623921767

Hier kunt u uw vragen, verzoeken en of hulpvragen neerleggen van daaruit
zullen en kunnen de noodzakelijke acties worden opgestart en zo gewenst strikt
privé worden behandeld.
Natuurlijk gaan we er ook van uit dat binnen onze Sociëteit “de Vriendschap”
het ons kent ons principe ook wel gekend zal zijn.
Economische gevolgen
U zult zich natuurlijk afvragen wat doet het Bestuur van de Sociëteit aan de
omzetverliezen die worden geleden door het niet doorgaan van de activiteiten.
De vaste lasten gaan door en er komt vanaf sluiting geen cash meer binnen dan
alleen de contributiebijdragen die eventueel nog niet zijn voldaan!
Dit zou kunnen betekenen dat onze liquiditeit onder druk komt te staan.
Op voorhand kunnen wij u geruststellen dat we voor enige tijd voldoende spek
op de botten hebben zulks te kunnen dragen.
Dat wil niet zeggen dat uw bestuur op de handen blijft zitten en toekijken hoe
zich één en ander ontwikkelt en eventueel ons vermogen stilaan afneemt.
Wij blijven ons actief focussen op en de ontwikkelingen over het noodhulpplan
die is ingericht door onze overheid.
Daarnaast wat bieden de ondersteuningsmogelijkheden van de Gemeente
Montferland.
Als de mogelijkheid zich aandient om ons aan te melden voor het noodloket
voor ondernemers zullen wij dit niet nalaten.
Het noodloket voor ondernemers betreft de sectoren: horeca, culturele
instellingen, evenementen en reisbranche.
Onze Sociëteit is horeca en cultureel gerelateerd en deze doelstellingen staan
ook als zodanig geformuleerd in de Statuten waarmee we in het registers van de
Kamer van Koophandel zijn ingeschreven .
Gelukkig hebben wij geen betaalde krachten in dienst dus op dit front behoeven
wij geen acties te ondernemen.
De diensten van het schoonmaakbedrijf Mabeon staan tot nader order op non
actief.

Ditjes en Datjes
De grote eikenboom die op ons terrein(terras) stond (tijdens de afgelopen kermis
zaten hier hele grote processierups nesten in) is in opdracht van de Gemeente
Montferland gekapt en afgevoerd.
De boom zou een gevaar kunnen worden ten gevolge van verzwakking door een
ziekte……
U ontvangt of heeft deze al ontvangen de notulen van onze laatste Algemene
Leden Vergadering van 11 maart 2020.
Hot item tijdens deze vergadering was het door het Bestuur opgestelde Privacy
Reglement die ter goedkeuring werd aangeboden aan de leden.
Door enige op- en of aanmerkingen resulteerde de stemming in het aanhouden
van het stuk tot de volgende Ledenvergadering.
Het Bestuur beraadt zich of en welke mogelijke aanpassingen in het stuk
noodzakelijk en of gewenst zijn.
Ten einde de snelheid van de komende Algemene Leden Vergadering te
bevorderen vraagt het Bestuur of u bereid bent uw commentaren, aanwijzingen,
toevoegingen of wat dies meer zij nu schriftelijk in te dienen dan wel per e-mail.
U heeft bij de uitnodiging van de vorige ledenvergadering een exemplaar van
het Privacy reglement ontvangen.
Tot die tijd zal het Bestuur zich conformeren aan de Europees vastgelegde
richtlijnen, handelswijzen en registratieverplichtingen.
De verantwoordelijkheid voor de (verplichte!) implementatie van de AVG
(Algemene Verordening Gegevensbescherming) ligt immers bij het Bestuur.
Advies
"Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar"
“Laat eens iets van je horen dus bellen maar”
“blijf in beweging en geniet van de natuur”
“Eet gezond, op tijd naar bed en slaap goed uit” tot minstens 09.00 uur”
“Hoewel boodschappen moeten de senioren doen voor de klok van negen”
“Dat vind ik te gek, veel te vroeg en staat mij tegen”
“Hamsteren heeft geen zin dus niet doen”
“Laat ook wat voor anderen over en kost minder poen””
EN TER BESCHERMING VAN UZELF ALSOOK DE MEDEMENS VOLG DE LEEFSTIJL EN
GEDRAGSREGELS ADVIEZEN VAN HET RIVM ALSOOK DE OVERHEID OP!

Ten leste verwen jezelf ga eens uit eten dan wel “THUIS”
Bij de Sociëteit de Vriendschap kan dat voorlopig niet maar komt wel weer !
Onze lokale horecaondernemers zijn zeer inventief en klantgericht:
Menutje bestellen of telefonisch of per mail
•

Betalen met pin of tikkie

•

Afhalen op het terras of special loket

•

Thuis heerlijk “ïn” eten ook dat is fijn, zelfs met je eigen flesje wijn….

•

Muziekje op de achtergrond en het houdt onze lokale ondernemer financieel
gezond, we gunnen hen het.
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