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leveren kopij graag vóór 1 april 2020 

Opzeggen SSOVH lidmaatschap vóór 31 december van het lopende jaar. Voor de volledige SSOVH statuten 

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Helaas hebben wij weer afscheid moeten nemen van een lid, is er nieuws van de senioren. De ledenvergadering 

en stedenmeerkamp komen er weer aan. Veel leesplezier! 

 

                           IN MEMORIAM 

                             Op dinsdag 11 februari 2020 is ons lid 

                                                 Dhr. Johan van den Enden 

                overleden 

                                 Dhr. Van den Enden was lange tijd lid van de sectie Senioren  

                           Wij wensen kinderen, kleinkinderen en familie 

                            veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

                                       Bestuur en sectiebesturen van SSOVH 

 

 

 

Beste Leden van de SSOVH sectie Senioren, het jaar is, als u dit leest, alweer zowat 3 maanden ‘jong’. 

Maar er is toch weer veel gebeurd. Het Coronavirus houdt ons elke dag wel bezig. Grote cruiseschepen 

dwalen doelloos rond. Mogen geen haven in. Maar ook in onze eigen sectie is nieuws. Op woensdag 

22 januari hadden wij een Algemene Leden Vergadering in de Spuiklep. Die overigens goed was 

bezocht. Helaas was onze voorzitter Harrie Beelen opgenomen in het Zuyderland ziekenhuis in 

Heerlen. De dag-voorzitter wist even niet wat Harrie had. Er gingen wel wat geruchten rond. Maar was 

dat wel zeker? Gelukkig was Harrie er een week later weer met zijn Nettie. Zo zien we maar weer hoe 

kwetsbaar we zijn. Zo heb je elkaar nog aan de telefoon en even later ligt die persoon in het ziekenhuis. 

De notulen van de vergadering zijn inmiddels al naar de leden van onze sectie per e-mail gezonden. 

Hebt u deze niet ontvangen? Laat mij dat even weten, dan heb ik uw mailadres nog niet in het bestand. 

Even uw e-mailadres doorgeven dan. Verder kan ik u verklappen dat we op woensdag 26 februari 

haringhappen hebben. Onze jaarlijkse paasbrunch is op zondag 5 april. Geeft u zich tijdig op? Want we 

kunnen er maximaal 50 personen aan. Veel vrijwilligers zijn op leeftijd, daar moeten we rekening mee 

houden. José van Hoof, altijd trouw aanwezig, is ons helaas ontvallen. Riny van den Hurk, nog prima 

bij de les, maar kan ook fysiek niet meer zoveel aan. Hoe wel ze best zou willen. Dan hebben we een 

gezellige middag in oktober, zo goed als zeker de 7de. En uiteraard de kerstviering op 16 december 

2020. Noteert u deze dagen maar alvast in uw agenda. Wel, ik zie u graag weer komen op de 

inloopmiddagen wekelijks op woensdag vanaf 14:00 uur tot en met 16:30 uur. Graag tot dan.            

Frans Evers. 

http://www.ssovh.nl/
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 Memo contributiebetalingen 2020 

Begin januari zijn de SSOVH contributiebrieven aan jullie verstuurd geworden. 
Een groot aantal van jullie heeft inmiddels zijn of haar contributie aan SSOVH 

overgemaakt. 
Maar op het moment van schrijven, zijn er nog een 19-tal betalingen die nog niet zijn 
ontvangen door de Penningmeester. 

 
Mocht je nu ineens denken dat dit bij jou ook het geval is, maak dan snel de contributie 

over. 

In de contributiebrief staat vermeld hoe je de betaling kan verrichten en voor deze actie 

van jullie wil ik nogmaals kort om aandacht vragen. 

- Omwille van de handmatige verwerking graag per lidmaatschap één overboeking 

- Het vetgedrukte achter de “betalingsinformatie” uit de brief vermelden 

Door op deze manier te werken kan ik de betalingen eenvoudig traceren en verwerken. 

Hiervoor alvast mijn dank! 

In de contributiebrief is te lezen voor welke sectie(s) je in de Ledendatabase genoteerd 

staat en de daaraan verbonden contributie. 

Als in de contributiebrief omtrent jouw lidmaatschap onjuistheden vermeld zijn neem dan 

voor correctie contact op met de SSOVH Ledenadministratie: 

Dat kan: 
- Per mail:   ledenadministratie@ssovh.nl 
- Per post:  SSOVH Ledenadministratie, Haghenstraat 4-E,  6461 VT  KERKRADE 
 
Joep Buijsen 
SSOVH Ledenadministratie 
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Agenda 

SSOVH Algemene Ledenvergadering zondag 22 maart 2020 

Locatie; Spuiklep, aanvang 10:30 uur 

 

Agenda is als volgt: 

1.  Opening 

2.  Vaststellen agenda 

3.  Mededelingen 

4.  Ingekomen stukken 

5.  Concept notulen van zondag 31 maart 2019 

6.  Jaarverslag secretaris 

7.  Jaarverslag penningmeester 

8.  Vaststellen financiële commissie 

9.  Ledenadministratie SSOVH 

Pauze 

10.  Vaststellen verenigingsbegroting 

11.  Bestuursverkiezing: Jo Ampts (penningmeester) – aftredend en herkiesbaar, Math 

Velders (commisasaris) – aftredend en herkiesbaar en Rinus van Lierop (commissaris) 

– aftredend en herkiesbaar.  

12.  Huldiging Jubilarissen 

13.  WVTTK (Rondvraag) 

14.  Sluiting 

 

STEDENMEERKAMP ZUID 
                                Zaterdag 16 mei 2020 

Locatie ” ’t Wonder” 
Kazerneweg 1, 5928 NL, Blerick 

Een geweldig sportief evenement dat jaarlijks in de Regio Zuid (inclusief 

Nijmegen) gehouden wordt. Dit jaar zal de stedenmeerkamp Zuid worden 

georganiseerd bij de vereniging SSV Venlo in Blerick. 

Aanmelden voor deelname aan een van de onderstaande takken van sport 

kan 

bij een van de bestuursleden of afdelingsleiders van uw vereniging.  

De 1e opgave dient voor 20 maart te geschieden 

en de uiterste inschrijfdata is 26 april 

 
De volgende sporten worden tijdens dit evenement gehouden: 
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Biljarten  

Bowlen en Darten  

Rikken en Klaverjassen 

Recreatiefietsen 40 KM 

Handboogschieten  

Jeu de Boule 

Motortocht 200 KM 

Wandelen + 15 KM 

Bootcamp (Stormbaan run),  

Toerfietsen 100 KM, 

 
U dient op die dag uiterlijk 10.30 

aanwezig te zijn in ‘t Wonder.  
Deelname is gratis   

bij binnenkomst staat de koffie en 

thee voor U klaar.  
Er wordt alleen met 

consumptiebonnen gewerkt en deze 

zijn te koop à € 1.40 per stuk en na 

afloop inwisselbaar. Na afloop zal er 

een snackmobiel aanwezig zijn 

waarbij u met een etensbon één friet 

en twee Snacks naar keuze (één 

frikadel, één Kroket, één Kaassoufflé 

of één Kipcorn) af kunt halen. Ook 

krijgt u voor deze bon nog een ijsje 

naar keuze. Deze bon moet u via uw 

vereniging kopen bij aanmelding 

voor een bedrag van € 5,50 per bon 

 

Na afloop is er muziek en zal de 

prijsuitreiking plaatsvinden waarna 

iedereen nog kan genieten en 

napraten over deze geweldige dag. 

 

 
Deelnemende verenigingen zijn: 

SSVR Roosendaal – SSOVH 
Heerlen – DIATO Maastricht – 

SSV Venlo – 

SSOVN Nijmegen en 
SOVVE 
Eindhoven.  Wat heeft de 

  
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiulamX0LPKAhVEPRQKHQ4cAsAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sport-en-spelen.nl%2Fbiljart.html&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNFtCH86EGPoM_oWDCXUS8IKM0rg0g&ust=145321556
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SPOORWEG SPORT EN ONTSPANNINGSVERENIGING HEERLEN 
 

allemaal te bieden ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biljart € 13,- Country € 8,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Badminton € 73,-                        
Contributie bedraagt                                          

Tafeltennis € 25,-

€ 17,- per jaar 
en de secties waarvan lid 

 
 

Kijk voor meer 
informatie op de 
SSOVH website. 

www.ssovh.
nl 

 
 
 
 
Senioren € 5,- plus€ 10,- 
 
 
 

 Fotografie € 9,- 
 
 
 

Computer € 14,- plus € 11,- Fitness € 11,- plus € 15,- Bridge € 9,- plus € 15,- 
 

Geef voor het ontvangen van de Frontsein Nieuwsbrief jouw E-
mail adres door aan de SSOVH Ledenadministratie. 
 

ledenadministratie@ssovh.nl 
 


