
  OSO NIEUWSBRIEF MAART- APRIL 2020 

Aan de OSO leden, 

 

Via deze extra OSO Nieuwsbrief deelt het OSO bestuur u mee dat zij door de onzekere  

situatie i.v.m. het Corona virus  het besluit heeft genomen om alle geplande  

OSO activiteiten vanaf nu tot september 2020 niet door te laten gaan. 

Maandagavond 16 maart heeft onze premier uitgelegd dat er i.v.m. het Corona virus strenge 

maatregelen zijn genomen mede ten behoeve van  kwetsbare ouderen om zoveel mogelijk  te 

voorkomen dat zij aan dit virus zullen worden blootgesteld. 

Dit heeft zeer grote consequenties voor alle Nederlanders, op sociaal en maatschappelijk 

terrein en op financieel gebied. Deze onzekere situatie zal zeer waarschijnlijk langer duren 

dan op dit moment door menigeen nog gedacht en gehoopt wordt. 

 

Het bestuur is daarom van mening dat zij de verantwoordelijkheid moet nemen om in ieder 

geval tot september 2020 geen activiteiten te organiseren. 

In augustus zal zij bekijken of de bijeenkomsten en activiteiten die voor het tweede halfjaar 

van 2020 zijn gepland wel plaats kunnen vinden. 

Hopelijk kunt u allen begrip opbrengen voor bovengenoemd bestuursbesluit. 

 

Wanneer in september de zaken weer gewoon door kunnen gaan wordt de jaarvergadering van 

2020 gehouden op vrijdag 23 oktober om 14.00 uur in De Miente te Oosterwolde. 

Wilt u met het oog daarop de jaarstukken die vorige week bij u zijn bezorgd goed bewaren? 

Dit scheelt veel extra druk kosten. 

Nu er voorlopig geen jaarvergadering kan worden gehouden vraagt het bestuur u om akkoord 

te gaan met het volgende: 

- De herbenoeming voor de komende periode van  mevrouw J.S. Punter – de Vries  

als bestuurslid, zodat zij de secretariaatswerkzaamheden kan voortzetten  

- De benoeming als bestuurslid van mevrouw Kyke Herz – Tamminga als lid van 

het bestuur 

Wanneer niemand van u vóór 6 april 2020 hier met argumenten op reageert bij het OSO -

secretariaat gaat het bestuur er van uit dat u allen akkoord gaat, zodat de 

bestuurswerkzaamheden met voldoende menskracht kunnen worden voortgezet. 

 

Voor veel senioren zal de tijd van gedwongen thuiszitten in verband met het Corona virus 

leiden tot eenzaamheid en vragen. 

Burgemeester Oosterman  schreef in een open brief aan de inwoners van Ooststellingwerf 

in de Nieuwe Ooststellingwerver van dinsdag 17 maart:  “Laten wij ondanks moeilijke en 

vervelende maatregelen er samen de schouders onderzetten”. Een hartekreet die wij van harte 

onderschrijven. Het kan in deze tijd goed zijn op een positieve manier op elkaar te letten en 

contact met elkaar te houden. Schrijf eens een kaartje of stuur een appje aan iemand 

die alleen thuis zit. Of bel eens iemand op en maak een praatje. 

 

Het OSO bestuur wenst u veel sterkte en gezondheid voor de komende tijd. 


