Nieuwsbrief Senioren Actief Zuidplas, 7 oktober 2020
Beste leden, vrijwilligers, bekenden,
Corona is wel erg heftig en duurt lang. Iedere keer denken en hopen we dat het oude leven weer terugkomt en dan
blijkt toch weer dat het nog lang niet goed gaat.
Hopelijk bent u nog allemaal coronavrij, houden zo. Wees voorzichtig.
Zoals u vanuit het vorige bericht weet, zijn de sportactiviteiten van SAZ weer gestart. Dit voor zover mogelijk en
passend binnen de coronaregels. Alle deelnemers hebben persoonlijk bericht gekregen. Mochten er problemen of
klachten zijn, laat u dat dan vooral horen. We zijn heel blij dat er weer iets kan. Als eenieder zich aan de regels houdt,
dan werken we veilig. We weten hoe fijn u het vindt weer iets buiten de deur te kunnen doen en elkaar te ontmoeten
binnen de Corona-regels.
Het onderdeel bewegen op muziek is helaas gestopt binnen SAZ. De dames hebben ervoor gekozen met de instructeur
mee te gaan, die een eigen weg heeft gekozen binnen de coronaregels. Dat mag natuurlijk. Mensen zijn vrij, het grote
goed in Nederland.
Voor wat alle ontspanning betreft, het blijft heel moeilijk. We weten dat er hier en daar kleine clubjes mensen kaarten
of breien met elkaar, bij deelnemers thuis. Prima om elkaar zo te steunen. We zouden maar wat graag weer alles
opstarten. U weet en begrijpt dat dit gewoon nog niet kan.
Wij, het bestuur van SAZ, proberen op de achtergrond toch zoveel mogelijk door te laten gaan. Zo hebben we rond de
inspraak, die normaal op de Algemene Ledenvergadering plaats vindt, u per magazine en via de website geïnformeerd.
We kregen geen reacties en gaan er dus van uit dat u tevreden bent over hoe de zaken verlopen.
Verder zijn onze klusjesservice, repaircafé, ons vervoer, consulenten en belastingservice gewoon in de lucht. Dit dáár
waar mogelijk en dankzij zeer gemotiveerde vrijwilligers. Geweldig mensen dat u er bent. We draaien nog niet op volle
kracht, doordat wij allemaal kwetsbaar zijn en niet elke vrijwilliger het dus aandurft. Ook prima. Ik hoor wel dat ze hun
vrijwilligerswerk missen, net zoals wij allemaal elkaar missen.

Financieel gezien zijn we nog niet in de problemen geraakt. We hopen dat dit zo blijft en vragen daarbij een
beetje hulp van u. Bij het in gebruik nemen Dianthus 254 (u weet wel, onze kantoor/werk ruimte) hebben we
van de Rabobank Hollandse IJssel een subsidie aangevraagd en gekregen, om een deel van de inrichting te
kunnen betalen.
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Op dit moment is er weer een actie van de Rabobank genaamd Rabo-Clubsupport. Met déze melding is een
aanvraag gedaan door onze penningmeester: “Wij hopen in 2021 ons eerste lustrum te vieren met alle leden
(864) van de vereniging en onze vrijwilligers (85) die zich belangeloos inzetten om dagelijks de activiteiten die
wij voor de senioren organiseren zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij zijn nog bezig om te kijken hoe wij dit
lustrum kunnen vieren voor al deze mensen in deze lastige tijd, waarin wij momenteel leven. Een werkgroep is
hiermee bezig en wil misschien een passend aandenken aanbieden”.
Deze Rabobank-actie biedt financiële ondersteuning aan verenigingen en sportclubs. Er moeten echter stemmen voor
worden uitgebracht. Hoe meer stemmen, hoe meer subsidie.
Wilt u ons dus helpen? Vraag uw kinderen, buren, kleinkinderen, vrienden en bekenden ook om mee te doen en op ons
te stemmen bij Rabobank ClubSupport.
Wie kan er stemmen? Om te kunnen stemmen op Senioren Actief Zuidplas moet u bankieren bij de Rabobank èn lid zijn
van Rabobank Hollandse IJssel. Als u nog geen lid bent, dient u op de app of de website van de Rabobank in te loggen
en vervolgens lid te worden. Dat kan alleen als u bankiert bij de Rabobank. Lid zijn kost niets.
Hoe kunt u stemmen via de Rabo App? Door in te loggen in de app en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn
Lidmaatschap’. Klik op de tegel Rabo-ClubSupport en vervolgens op de oranje knop ‘breng je stem uit’. Zoek naar
Senioren Actief Zuidplas en stem op ons.
Hoe kunt u stemmen via internet? Log in op www.rabobank.nl/clubsupport. Rechts bovenaan ziet u een oranje knop
met daarin de tekst ‘breng je stem uit’. Klik hierop. Dan logt u in zoals gebruikelijk. Klik op de tegel ‘Clubsupport’. Klik op
de oranje knop ‘stemmen’. Zoek naar Senioren Actief Zuidplas en stem op ons.
Simpeler kan het niet. Lukt het niet om het zelf te doen, vraag dan aan uw kinderen of kleinkinderen of een te
vertrouwen kennis u daarbij even te helpen.
Het stemmen kan vanaf 5 oktober tot 25 oktober 2020. Stem zelf op ons en vraagt u alstublieft zoveel mogelijk mensen
om op ons te stemmen via deze route bij Rabo-Clubsupport. Wij rekenen op u. Alvast heel hartelijk dank. We laten u de
uitslag zeker horen.
Lieve mensen, het ga u heel goed. We hopen dat we allemaal snel elkaar weer kunnen ontmoeten.
Warme groet, mede namens het bestuur van SAZ,

Ellie Ham-Onderwater, voorzitter
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