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Geachte (ere)leden en andere belanghebbenden, 

20 april 2020 hadden wij ons anders voorgesteld. Dit had een dag moeten zijn 

waarbij we gezamenlijk het feit zouden vieren dat onze vereniging 100 jaar 

bestaat. Velen van ons hebben enorm véél tijd gestoken in de geplande 

activiteiten.  

Hoe anders ziet de wereld er nu uit. Iets wat voor velen nieuw en ongrijpbaar is, 

houdt ons nu allemaal bezig. Samenkomsten zijn verboden, evenementen zijn 

afgelast, we mogen niet meer bij onze ouders op visite en ga zo maar door. 

Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. 

Niettegenstaande het bovenstaande wil ik toch iedereen, namens het bestuur, 

feliciteren met het heugelijke feit dat MSV&AV Flakkee haar 100 jarig bestaan 

viert. Maak er toch, iedere op zijn eigen manier en met zijn eigen herinnering, 

een mooie dag van. 

Vooralsnog gaan we onze verjaardag gewoon op een later tijdstip vieren, de 

informatie hierover zal op tijd worden gedeeld. In ieder geval mogen we vanaf 

vandaag ons nieuwe logo gaan voeren. Toch weer iets om samen trots op te 

zijn. 

Wij realiseren ons dat het seizoen 2019-2020 de historie van onze vereniging in 

zal gaan als bijzonder. Onafgemaakte competities, afgelaste evenementen, 

gecancelde bijeenkomsten, vergaderingen via beeldbellen en last but not 

least………slechte financiële resultaten. 

Wij hopen nu de overheid min of meer garant staat voor (een deel van) ieders 

salaris, u bereid bent uw contributie te blijven betalen voor de inactieve 

maanden, immers alle kosten lopen door. Denk daarbij om te beginnen eens 

aan de voorraad uit de kantine, deze kan volledig worden afgeschreven, de 

kosten voor de accommodatie, enfin u kunt het verder zelf wel invullen. 

Wij zijn bezig met de herstart, wanneer de seinen vanuit de overheid en het 

RIVM weer op groen gaan. Spannend, wat mag wel en wat mag niet, ziet de 

(sport)wereld er straks ander uit, wie zal het weten! 

MSV&AV Flakkee kan financieel tegen een stootje, alle penningmeesters uit 

onze rijke historie, zijn zuinig met onze gelden omgegaan. Echter stilzitten en 

niets doen is geen optie. We moeten kijken hoe we weer (deels) kunnen 

opstarten. 

Maar voor nu, geniet van de dingen die we nog wel hebben, bel elkaar eens wat 

vaker, kijk naar een ander om en …blijf vooral gezond. 

Fijne dag verder. 

Namens het bestuur van MSV&AV Flakkee, 

Bert Zwanenburg 


