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Corona maatregelen. 

Lange tijd hebben wij te maken 

gehad met strenge maatregelen om 

de corona pandemie de baas te 

worden.  

Op vrijdag 25 februari 2022 zijn 

bijna alle corona maatregelen 

ingetrokken en kunnen we eindelijk 

na 2 jaar van onzekerheid weer 

eindelijk de draad oppakken.  

Echter corona bestaat nog steeds en 

is nog niet weg, maar de kans dat je 

er heel erg ziek van wordt lijkt 

voorbij.    

Ook bij D.O.V. pakken we langzaam 

de draad op. Onze 1e inzet is de 

sport afdelingen weer op volle 

kracht te bemensen. In de afgelopen 

2 jaar is de spoeling op de 

afdelingen toch wel gedaald. 

 

Ik begrijp dat er nog steeds mensen 

zijn die moeite hebben om naar hun 

sportafdeling te gaan en bang zijn 

om besmet te raken. U weet u bent 

altijd van harte welkom en als u niet 

te veel in de nabijheid van veel 

mensen wilt zijn is er in de kantine 

ruimte genoeg om afstand van 

elkaar te houden. 

 

Vanaf deze week is het dus ook niet 

meer nodig dat de afdelingshoofden   

Een lijst bijhouden van de 

aanwezigen en ook geen controle 

meer nodig is van de QR-code.  

Voor die mensen die dat willen 

kunnen zij nog steeds hun handen 

desinfecteren. Het pompje staat op 

de tafel in de hal. 

Jan Kootstra 

 

Financiële consequenties 

Lockdown. 

Ik heb de verkopen van de kantine 

eens naast elkaar neergelegd. Daar 

schrok ik toch wel van. Ten opzichte 

van 2019 is de omzet in de kantine 

voor 2020 met 50% gedaald. In 2021 

is daar nog eens 25% bijgekomen. U 

zult begrijpen dat ik van ganser 

harte hoop dan we vanaf nu weer 

gewoon wekelijks kunnen sporten. 

Dat heeft alles te maken met het 

feit dat er maanden niet gesport 

mocht worden. 

Jan Kootstra 



  

 
 

 



 

Wateroverlast.

De vorige nieuwsbrief had ik 

aangegeven dat er onnodig water 

verloopt onder het gebouw van 

D.O.V. Controle bracht echter aan 

het licht dat de wc-s van D.O.V. dit 

water verspilden. Daarom is de 

middelste wc volledig afgesloten. 

Daar stroomde het meeste water 

door. In maart/april 2022 worden 

alle 3 de spoelbakken vervangen 

zodat we weer fatsoenlijk alle wc-s 

kunnen gebruiken. 

 

Verlichting. 

Ook in maart zal de 

buitenverlichting een opknapbeurt 

krijgen. De bedoeling is dat op het 

moment dat het donker wordt de 

verlichting aangaat en dat zo het 

terrein voor bij D.O.V. en aan de 

zijkant verlicht wordt. Dit heeft te 

maken met de veiligheid van onze 

leden en vrijwilligers. Zij zijn immers 

vaak als laatsten nog bij D.O.V. om 

af te sluiten. 

 

 

Collecte Fonds gehandicapten 

sport. 

Van 3 april tot en met 9  april gaat 

weer een groepje vrijwilligers langs 

de deuren met  een collecte bus om 

geld op te halen voor fonds 

gehandicapten sport en voor D.O.V. 

Helaas is er nog weinig animo van 

onze eigen leden om alleen in hun 

straat te collecteren. Dit vind ik erg 

jammer, want juist door deze 

collecte en andere giften kan D.O.V. 

dat blijven aanbieden voor hun 

leden en de contributie betaalbaar 

houden. Dus collega sporters mail of 

bel mij en geef u op om in de week 

van 3 t/m 9 april 1 straat te 

collecteren. 

Ik reken op u. 

Jan Kootstra namens fonds 

gehandicapten sport. 

 



 

 

 


