
Jaargang 83 nr. 37
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Doeltreffer nr. 37 jaargang 83
21 mei 2020

                                     1 / 10



Jaargang 83 nr. 37
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Table Of Contents

Van de redactie .............................................................. 3
Jarigen deze week ............................................................ 4

Kippenvelgevoel bij afscheid voorzitter Sybe .......................................... 5
Voorjaars Algemene Leden Vergadering verplaatst naar 3 juli ............................ 10

                                     2 / 10



Jaargang 83 nr. 37
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Van de redactie

door Redactie

Wat was het een indrukwekkend en mooi afscheid van onze geliefde voorzitter Sybe. Het was fijn dat, ondanks de
Coronamaatregelen, wij een soort van virtueel aan konden schuiven bij de plechtigheid in Ockenburgh via de
livestream en de prachtige toespraken konden volgen van de vele sprekers. Misschien voor de familie wel vreemd,
zo weinig mensen aanwezig en toch zoveel. Dat er veel belangstelling was werd gelukkig meer dan duidelijk bij de
begraafplaats, waar zich een flinke menigte had verzameld, die bijna allemaal met een gele bloem in de hand een
erehaag vormden waarmee op een waardige en indrukwekkende wijze onder applaus afscheid werd genomen van
Sybe. Het door de selectie vastgehouden spandoek sprak boekdelen: Sybe bedankt!

Verder weinig nieuws, behalve dat de Voorjaars Algemene LedenVergadering is verplaatst naar 3 juli.

Pim
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Mei
22 mei  Owen vd Schilde (41)
24 mei  Renzo vd Kruk (9)
25 mei  Harry Waindrich (50)
28 mei  Sven Kuijpers (25)
29 mei  Janne Westgeest (11)
30 mei  Peter vd Smitte (58), Maarten de Jager (53)
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Kippenvelgevoel bij afscheid voorzitter Sybe

door Redactie

Afgelopen zaterdag 16 mei vond de uitvaart plaats van Sybe Booij. Dankzij de livestream konden we, ondanks de
Coronamaatregelen, delen in de herinneringen aan Sybe. Door de mooie woorden van de diverse sprekers kregen
we een nog beter beeld van de prachtige man die Sybe was.

Sybe werd na de uitvaartplechtigheid naar begraafplaats Oud Eik en Duinen gebracht. Een erehaag van ALO-leden,
oud ALO-leden en vrienden vormde daar een fantastisch eerbetoon. “Een kippenvelgevoel” aldus een van de
aanwezigen.

Hedy, Gwyneth en Myrthe hebben ons laten weten dat ze dit hebben ervaren als een warme deken van troost. We
willen iedereen bedanken voor zijn/haar aanwezigheid en ook voor het opvolgen van de 1,5-meter-regel. Daardoor
hoefde de van te voren ingelichte wijkagent niet in te grijpen.

Rolf Henneken was zo attent geweest om als extra eerbetoon ‘s ochtends vroeg de vlag op ALO halfstok te hangen.
Het bestuur beraadt zich nog op een blijvender en passend eerbetoon.

Het bestuur
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Voorjaars Algemene Leden Vergadering verplaatst naar 3 juli

door Redactie

Door het overlijden van Sybe is het ons niet gelukt om de begroting voor komend seizoen op tijd rond te krijgen en
te verspreiden onder de leden (dit moet 14 dagen voor de vergadering gebeuren volgens de statuten).  Daarom
hebben we ervoor gekozen de vergadering te verplaatsen naar vrijdag 3 juli (dit is toegestaan volgens de Corona
spoedwet en zal geen problemen veroorzaken voor ALO). Sportkantines blijven in principe dicht tot 1 september,
dus waarschijnlijk gaan we een online vergadering organiseren. We zijn nog in overleg met de gemeente, om te
kijken of er mogelijkheden zijn om wellicht een vergadering in de open lucht te organiseren.

Het is dit jaar bijzonder lastig om een begroting te maken vanwege de door het Coronavirus ontstane onzekerheden.
Daarom kiezen we ervoor 2 begrotingen voor te leggen. Eén waarbij we er vanuit gaan dat de maatregelen
voorlopig gehandhaafd blijven en één waarbij we uitgaan van normale omstandigheden.

In onderling overleg hebben we afgesproken dat Astrid Bouman tot de volgende NALV de taken van de voorzitter
zal waarnemen. Dat geeft ons de tijd om te kijken hoe we de taken binnen het bestuur kunnen herverdelen en om
naar uitbreiding te zoeken. Tijdens de NALV in oktober zal een nieuwe voorzitter ter goedkeuring aan de leden
worden voorgesteld. Dit is een logisch moment omdat dan ook de rest van het bestuur officieel gekozen, dan wel
herkozen dient te worden.

Het bestuur

 (2)

_______________________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                   10 / 10

https://www.knkv.nl/nieuws/algemene-ledenvergadering-coronatijd
https://www.knkv.nl/nieuws/algemene-ledenvergadering-coronatijd
http://www.tcpdf.org

	INDEX
	Van de redactie
	Jarigen deze week
	Kippenvelgevoel bij afscheid voorzitter Sybe
	Voorjaars Algemene Leden Vergadering verplaatst naar 3 juli

