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leveren kopij graag vóór september 2020 

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

zie: www.ssovh.nl 

Voorwoord 

Deze bijzondere tijd vraagt om een bijzondere nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief geen agenda omdat 

de Spuiklep naar aanleiding van de noodmaatregelen ook gesloten is tot nader order. Toch wilt het 

Hoofdbestuur een aantal mededelingen doen en dat kunt u in deze bijzondere nieuwsbrief lezen.  

Namens de redactie hopen wij dat iedereen nog gezond en wel is, wij wensen jullie ook heel veel 

sterkte in de komende tijd.  

STAY SAFE!  Houdt u aan de maatregelen en blijf vooral gezond en veilig allemaal.  
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Heerlen, 19 april 2020 

 

Geacht SSOVH lid, 

 

Graag willen wij ons tot u richten met het volgende. 

Zoals u weet, hebt u nauwelijks veertien dagen geleden een brief mogen ontvangen van het 

SSOVH hoofdbestuur. Hierin werd aan u uitgelegd dat een drietal bestuurders in maart waren 

opgestapt. Ook nu willen wij niet inhoudelijk ingaan wat de reden daarvan was. Tevens gaf het 

bestuur aan dat er op dat moment voldoende bestuurders waren die de SSOVH zouden 

voortzetten.  

Kort daarop is een mede bestuurslid in het Zuyderland Medisch Centrum te Heerlen 

opgenomen. Mede gelet op deze situatie zal de inzet van dit bestuurslid mogelijk nog even op 

zich laten wachten. Dan is er nog een onheilspellend bericht over Math Velders die ernstig 

ziek is, waardoor zijn inzet als bestuurslid en vrijwilliger op dit moment niet reëel is. 

Daarop heeft het zittende bestuur, bij monde van penningmeester Jo Ampts advies gevraagd 

bij enkele ereleden. Een nieuw onderzoek of er sprake zou kunnen zijn van een verzoening 

was niet meer aan de orde. Jo Ampts gaf aan dat het belang van SSOVH voorop staat en dat 

hij de weg wilde vrij maken om de drie teruggetreden bestuursleden weer zitting te laten nemen 

in het SSOVH bestuur. In een gesprek met de ereleden is daadwerkelijk aangegeven dat ze 

alle drie terug komen in het bestuur c.q. de SSOVH. 

Hoewel wij ons bewust zijn van de impact die het terugtreden van Jo Ampts voor de SSOVH 

heeft, hij was penningmeester en ook een vrijwilliger die zich met hart en ziel inzette voor de 

SSOVH, is de weg nu vrij om weer aan een voltallig SSOVH bestuur te gaan bouwen.  

Het bestuur betreurt het dat de impasse ontstaan is en geleid heeft tot het vrijwillig opstappen 

van Jo Ampts. Aan hem zijn we voor zijn inzet veel dank verschuldigd voor zijn inzet. In 2012 

heeft hij het penningmeesterschap overgenomen van Piet Loven en heeft dat acht jaren lang 

steeds adequaat uitgevoerd. Ook als vrijwilliger in De Spuiklep is Jo altijd actief. Op dit moment 

is nog niet duidelijk of hij een rol verder blijft oppakken. 

Wij willen u dan ook deelgenoot maken van de terugkeer van Joop Ozek die de 

voorzittershamer weer oppakt, dat Frans Evers de functie van secretaris weer op zich neemt 

en Jo Buijsen heeft aangegeven geen bestuursfunctie meer te ambiëren, omdat hij dit jaar nog 

buiten de regio gaat verhuizen. Wel wil hij zich voor SSOVH blijven inzetten en de 

Ledenadministratie verder voeren. 

Het bestuur zal op korte termijn weer bij elkaar komen en plannen gaan maken. Daar wordt u 

als SSOVH lid zo snel als mogelijk over geïnformeerd.  

Tot slot hopen wij van u het vertrouwen weer te krijgen, zodat het SSOVH bestuur weer 

optimaal mag en kan functioneren. Wij zetten ons in voor SSOVH en haar leden! 

Met groeten vanuit het bestuur, 

Joop Ozek, Niki Smeets, John van Kessel, Math Velders, Rinus van Lierop en Frans Evers 
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Informatie aan de SSOVH leden over feestavond in oktober 

Nederland werd in maart 2020 geraakt door het nieuws over het coronavirus. Eerst sprak onze 

minister-president op een gedenkwaardige manier de mensen via de televisie toe. Op 15 maart 

vanaf 18:00 uur gingen hotels / restaurants, kortom het hele horeca leven op slot! Later sprak 

ook ons staatshoofd ons op een bijna vaderlijke wijze toe. Mensen van ver over 80-jaar, die 

hebben nog een oorlog meegemaakt. Weten wat het is om veel niet meer te mogen….of 

kunnen. Ook wij, SSOVH bestuur, besloten om de richtlijn te volgen. Hadden we een keuze? 

Natuurlijk niet. En nu…..bijna eind april mogen we nog steeds niet open. We missen onze 

contacten. Op dinsdag 21 april heeft uw bestuur nog even gekeken naar de persconferentie. 

Waarvan we zo veel hoopten en of verwachten. Maar nee, alleen jeugd mag iets meer en 

mogen vanaf 11 mei weer in groepjes naar school. Er wordt natuurlijk gekeken hoe dat gaat 

uitpakken.  

Tijdens een bestuursvergadering heeft het bestuur ook nagedacht en wat de verwachtingen 

zouden kunnen zijn na 01 september. Want tot die datum mogen er geen evenementen meer 

worden gehouden. Geen Pink Pop, geen Nijmeegse Vierdaagse, geen Zwarte Cross enz. Ook 

dit gaat de horecawereld veel geld kosten. Daarom heeft het SSOVH bestuur besloten om, 

mede gelet op het kort dag zijn om het e.e.a. nog te verzorgen, ook de jaarlijkse SSOVH 

feestavond in oktober voor dit jaar te annuleren.  

Dan wil ik u graag meenemen in het nieuws in onze SSOVH. Zoals u eerder in het bericht van 

het Bestuur al hebt kunnen lezen, hebben we na een roerige periode nieuwe penningmeesters 

ad interim. Ja, zo u ook leest, meervoud. Om precies te zijn, twee penningmeesters. Te weten 

Joop Ozek, inderdaad onze voorzitter, gaat samen met Ton de Wildt het voorlopig samen 

doen. En ja, Ton de Wildt is de penningmeester in het SSOVH sectie Senioren dus u kent hem 

vast wel. Daarmee is er rust in de vereniging en kan het bestuur in alle rust omzien naar een 

goede kandidaat penningmeester. Misschien iets voor u? Bespreek dat dan met Joop en of 

Ton.  

Onze Algemene Voorjaarsvergadering is komen te vervallen. We gaan deze nu als het ware 

combineren. Ergens in het najaar. September / oktober of misschien wel november. Het blijft 

koffiedik kijken hoe het coronavirus ons in een stevige greep houdt. Maar wij gaan u tijdig 

informeren. 

Wie zijn er nu in het bestuur? Wel, onze voorzitter is Joop Ozek, de secretaris is Frans Evers, 

onze penningmeester ad interim is een combi van Joop Ozek en Ton de Wildt, Dan hebben 

we commissarissen Niki Smeets, Rinus van Lierop, hij is vanwege zijn gezondheid geen 

tweede voorzitter meer, Math Velders en John van Kessel. Jo Buijsen, voorheen ook 

commissaris, neemt geen zitting meer in het bestuur, maar regelt nog wel de zaken voor de 

SSOVH Ledenadministratie. 

Vanwege statutaire reden bestaat het SSOVH bestuur uit max. 9 personen, aldus zijn er nu 3 

vacatures. Misschien is het iets voor u, om de leemte in het bestuur te vullen? Steek uw licht 

eens op bij de bestuursleden. 

Met vriendelijke groeten, 

Het gezamenlijke Bestuur SSOVH 
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