
  
  

ALGEMENE   LEDENVERGADERING   digitaal   op   19   januari   2021   
  

Namens   het   bestuur   van   Oliveo   Handbal   wens   ik   u   allen   een   goed,   gezond   en   
spor�ef   2021   toe!   Het   jaar   waarop   Oliveo   Handbal   op    2   juli   70   jaar    bestaat!   

  
Door   de   start   van   2021   sluiten   we   het   jaar   2020   af.   Een   jaar   met   veel   beroering   
en   onzekerheid,   dat   in   onze   gedachten   en   beleving   al�jd   in   het   teken   van   
corona   zal   staan   en   waardoor   we   privé,   zakelijk   en   spor�ef   geconfronteerd   zijn   
met   allerlei   beperkingen   en   onmogelijkheden   en   met   het   gevoel   le�erlijk   aan   
de   zijlijn   van   ons   dagelijkse   en   ‘normale’   leven   te   staan.     

  
Wij   hopen   dan   ook   met   elkaar,   bestuur,   leden   en   alle   betrokkenen   van   Oliveo   
Handbal,   dat   het   jaar   2021   een   betere   wending   gaat   krijgen   en   dat   wij   weer   een   
‘normaal’   en   spor�ef   jaar   tegemoet   kunnen   zien.   Aan   de   inzet   van   ons   allen   zal   
het   zeker   niet   liggen.   We   zijn   als   lid   van   een   handbalvereniging   gewend   om   te   
gaan   met   winst   en   verlies,   en   weer   verder   kunnen   gaan   met   vernieuwde   en   
enthousiaste   inzet.   

  
Vanwege    de   steeds   maar   s�jgende   coronabesme�ngen   en   de   noodwet   van   de   
overheid   kunnen   we   dit   jaar   helaas   geen   fysieke   Algemene   Ledenvergadering   
(ALV)   houden   in   onze   eigen   accommoda�e   ‘Het   Nest’.   Gelukkig   kunnen   we   wel   
een   volledige   en   digitale   ‘ALV’   houden.    

  
Ik   nodig   iedereen   van   harte   uit   om   het   jaar   2021   te   starten   met   het   bijwonen   
van   deze   digitale   Algemene   Ledenvergadering   van   Oliveo   Handbal!     

  
De   Algemene   Ledenvergadering   wordt   gehouden   op   dinsdag   19   januari   2021,   
aanvang   20.00   uur   en   gaat   om   19.30   uur   vooraf   aan   een   toelich�ng   van   de   
financiële   stukken   tot   19.55   uur,   waarvoor   u   zich   kunt   inloggen   om   19.20   uur.   Ik   
nodig   u   ook   hierbij   van   harte   uit   om   aan   te   sluiten!     

  
Meer    informa�e    vind   je   op   de   website,   net   als   de    aanmeldlink .    Voorafgaand   
ontvang   je   de   link   om   de   ALV   digitaal   bij   te   wonen.   

  
Hartelijke   groet,   
Anita   Zuidinga,   Voorzi�er   

https://www.oliveohandbal.nl/digitale-algemene-ledenvergadering-19-januari-2021/
https://www.oliveohandbal.nl/alv-2019-2020/

