
 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van Senioren Actief Zuidplas 

Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wilt ontvangen meld dit op : nieuwsbrief@sazuidplas.nl. 

Vereniging Senioren Actief Zuidplas (SAZ) correspondentieadres: Postbus 103,  2910 AC Nieuwerkerk ad IJssel   KvK 40465444   

Telefoon 06-27192690       Email secretaris@sazuidplas.nl       website www.sazuidplas.nl      Rabobank NL10RABO0307690180 

 

Nieuwerkerk aan den IJssel, 10 april 2020 
 
Betreft Algemene Leden Vergadering / coronamaatregelen Senioren Actief Zuidplas 
 
Beste leden /collegae, 
Corona heeft ons allen erg in de greep. Dat spijt ons enorm voor al dié leden, die veel plezier 
beleven aan alle ontspannings- en inspanningsactiviteiten. U mist de gezelligheid en elkaar. 
Vaak mist u ook nog bezoekjes van vrienden, kinderen en kleinkinderen. Dat is eenzaam en 
verdrietig. Natuurlijk zouden wij dat graag anders zien. Gezondheid gaat nu echter vóór! 
 
Bij het laatste magazine heeft u allen de uitnodiging gekregen voor de Algemene Leden 
Vergadering van SAZ. U zult begrijpen dat deze vergadering niet door kan gaan. Het is zelfs 
maar de vraag of het dit jaar nog zal lukken. Wij ouderen zijn de kwetsbare groep en Corona 
is voorlopig niet weg uit Nederland. Sterker nog, we zullen er, net als griep b.v., mee moeten 
leren leven. Een vaccin wordt niet eerder als eind van het jaar verwacht en als de 
maatregelen van het RIVM (deels) worden opgeheven, dan kunnen we niet ineens weer 
onze gang gaan. Dan zouden we binnen de kortste keren terug bij af zijn.  
 
De bloedbanken zijn gestart met een onderzoek op antistoffen onder donoren. Daarnaast 
loopt een landelijk onderzoek; PIENTER geheten, waarbij willekeurige mensen worden 
aangeschreven wat bloed af te staan met hetzelfde doel. Hieruit gaat men het percentage 
bepalen van de mensen die antistoffen hebben in Nederland. Daarmee kan het kabinet dan 
vervolgbesluiten nemen over (gedeeltelijke) opheffing van de maatregelen, als dit 
percentage hoog genoeg is. Dit geeft ons burgers dan weer moed. 
 
Hoe nu verder voor wat betreft de Algemene Ledenvergadering:  

• De agenda hebt u gekregen. Mocht u daar zaken in tegen komen, waar u het niet 
mee eens bent, meldt het ons via onze secretaris. De agenda zal ook op de website 
worden geplaatst. 

• Het verslag van de vergadering van 9 mei 2019 vindt u medio eind april op de 
website. 

• Het jaarverslag kunt u ook medio eind april vinden op onze website. 

• De kascommissie kan pas bij elkaar komen, als RIVM-maatregelen zijn opgeheven. 
Daarna hopen we medio juni het financieel jaarverslag af te hebben. Ook dat wordt 
dan op de website gezet. 
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Zo kunt u in ieder geval kennisnemen van de stukken. Hoe we er verder mee om (kunnen) 
gaan hoort u later. 
 
Met alle gebruikelijke activiteiten van SAZ kunnen we niet zoveel. Alle groepsactiviteiten 
inclusief de repaircafé s, blijven stilliggen tot we groen licht krijgen van het RIVM. Vervolgens 
zullen we de coördinatoren en al onze leden informeren over hoe de opstart dan plaats kan 
vinden.  
 
Ons vervoer ligt vrijwel stil en de klusjesservice helpt alleen bij noodgevallen. De hulp bij 
belastingaangifte gebeurt alleen op afstand, zoals we u eerder meldde. Onze consulenten 
kunt u altijd bellen, zoals gewoonlijk. Vóór alles geldt dat onze vrijwilligers acties veilig 
moeten kunnen ondernemen en het is aan hen of zij het voor zichzelf verantwoord vinden; 
m.a.w. kán een aanvraag veilig worden gehonoreerd.    
 
Voor boodschappen of als u gebeld wilt worden, kunt u terecht bij het vrijwilligers informatie 
punt. Telefoon 06-39882659 of per mail vip@welzijnzuidplas.nl  
 
Wij van SAZ vinden het heel vervelend dat we u momenteel niet van dienst kunnen zijn, 
zoals gewoonlijk. Zodra het kan, zijn we weer paraat. Wij hopen u allen snel weer te 
ontmoeten en wensen u heel veel sterkte toe, 
 
Namens het bestuur en alle vrijwilligers van SAZ,  
Ellie Ham-Onderwater, Voorzitter  
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