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De meeste leden zullen mij wel kennen,
maar voor de enkeling die dat niet doet,
zal ik mij even voorstellen. Ik ben André
Jongsma en sinds 6 oktober 2020 ben ik
voorzitter van D.O.V.
Na een aantal jaren in het bestuur te
hebben gezeten, eerst als gewoon
bestuurlid en de laatste jaren als
secretaries, is mij gevraagd om na het
vertek van Jan Kootstra de functie van
voorzitter op mij te nemen. Allereerst wil
ik Jan heel hartelijk bedanken voor de
jaren dat hij onze vereniging heeft geleid.
Om al zijn verdiensten op te noemen, zou
al een nieuwsbrief op zich vullen. Jan heeft
op 6 oktober een lintje gekregen van
burgemeester Buma en dat zegt volgens
mij al meer dan genoeg.
Jan heeft wat het voorzitterschap de lat
behoorlijk hoog gelegd voor mij. Ik zal niet
pretenderen dat ik het net zo goed als Jan
zal doen, maar uiteraard wel mijn best
doen.
Door het vertrek van Jan is er wel een
vacature onststaan voor een plaats in het
bestuur, hierbij dan ook de vraag of er
leden zijn die het leuk lijkt om deze plaats
op te vullen. Je kunt natuurlijk altijd vooraf
even informeren over wat het inhoud.
We bevinden ons momenteel in een zeer
bewogen periode door het corona virus en
alle maatregelen die daar bij horen. Op
het moment dat ik dit schrijf, is de
persconferentie van 8 december geweest
en dit heeft niet de gehoopte

versoepelingen opgeleverd. We gaan dus
door op de manier zoals we nu ook doen
en hopen dat het snel gaat veranderen.
Ondanks alles wil ik jullie allemaal prettige
kerstdagen toewensen en een gelukkig,
gezond en sportief nieuw jaar.

Mededeling van het bestuur.
Vanaf 1 januari 2021 zullen er in de
kantine van D.O.V. alleen nog licht
alcoholische dranken verkocht worden,
zoals bier en wijn.
Het bestuur is van mening dat de verkoop
van sterk alcoholische drank niet past
binnen de tegenwoordige sportcultuur.
Deze maatregel treedt in op 1 januari
2021, dit betekent niet dat de kantine per
1 januari opengesteld is. Deze blijft nog
gesloten totdat de overheidsmaatregelen
zijn opgeheven.
Andre Jongsma
Voorzitter D.O.V.

Corona nieuws,
Hoezo nieuws!! Iedereen weet dat
alle sportzalen en alle activiteiten
stil gelegd zijn door het outbreak
managementteam. Verwoord door
minister-president Rutte.
Maar waar is het eind ministerpresident Rutte of minister de
Jonge?
Zo langzamerhand willen wij wel
weer gaan sporten. Niet alleen onze
lichamelijke conditie heeft te lijden
onder deze Lock down, maar ook
onze fysieke conditie wordt zwaar
op de proef gesteld. Want zeg nu
eerlijk, deze tweede uitbraak was
toch van tevoren al aangekondigd in
oktober, waarom zijn er toen geen
drastischere maatregelen genomen
zodat wij nu weer aan het sporten
waren geweest. Maar helaas.
De nieuwe datum om weer te
starten met bepaalde activiteiten
staat op 19 januari 2021. De week
daarvoor is er weer een
persconferentie waarin hopelijk één
en ander duidelijk gaat worden.
Dat kan alleen als de besmettingen
drastisch naar beneden zijn gegaan

en de ziekenhuisopnames ook
hanteerbaar zijn geworden.
Ondanks deze sombere
vooruitzichten wil ik jullie toch een
goed en veilig 2021 toewensen en
laten we met elkaar de corona
regels zoals ze momenteel zijn in
acht nemen en hopen dat het straks
allemaal weer wat normaler wordt.

Jan Kootstra

Collecte Fonds Gehandicapten
Sport.
Eind maart gaat D.O.V. weer
collecteren. We gaan dit ook digitaal
doen. Wilt u helpen om digitaal aan
deze actie mee te helpen en om
een digitale pagina aan te maken?
Mail naar
redactie@dovleeuwarden.nl
U krijgt van mij daar later informatie
over.

