
JAARVERSLAG SOCIETEIT 2020
2020 is voor de hele wereld een 
bijzonder jaar geweest. Ook onze 
sociëteit ontkwam niet aan de 
gevolgen van het COVID 19 virus. 

Qua activiteiten was 2020 wel een 
triest dieptepunt in de geschiedenis 
van onze sociëteit. Want terwijl 
we telkens wel ons best deden 
om een aantal activiteiten in te 
plannen moest alles telkens toch 
worden geannuleerd. Daarbij 
kan ik me voorstellen dat onze 
penningmeester wel wat heeft 
moeten schipperen met het 
verzetten en annuleren van veel 
van de reserveringen. Ik zal geen 
opsomming maken van de lijst met 
geannuleerde activiteiten, omdat 
die lijst verdrietig zou stemmen. 

Wat op 9 januari nog net door kon 
gaan was de nieuwjaarsreceptie, 
welke wederom werd gehouden bij 
Courzand op de Heijplaat. Fijn om 
daar weer een grote opkomst te zien 
en om even een babbeltje te kunnen 
maken met mensen die men soms 
al lange tijd niet gezien had. Verder 
is het Sinterklaasfeest de enige dag 
die wel door is gegaan, al moest 
dat dan in een totaal andere vorm 
dan we allemaal gewend waren. 
De kinderen zijn in elk geval niet 
de dupe geworden van alle Covid 
restricties. Hulde aan allen die dit 
kinderfeest in deze vorm hebben 
bedacht en uitgevoerd!

Een andere hoofd-activiteit van 
onze sociëteit is het aandacht 
geven aan, en vaak ook bezoeken 

van diegenen onder ons die het 
moeilijk hebben. Zo werd het 
bezoeken van uitvaarten vaak heel 
moeilijk door de beperking van 
het aantal aanwezige mensen. De 
bloemstukken en kaartjes bleven 
wel mogelijk, maar konden toch 
niet altijd

het fysieke bezoek vervangen. 
Ook de zieken, welke voorheen 
toch vaak een bezoekje konden 
verwachten, moesten het nu vaak 
af met telefonisch contact en 
natuurlijk de kaartjes en bloemen.

Hebben we verder dan helemaal 
niets positiefs te melden over 2020? 
Toch wel! Of het alleen door Covid 
komt of omdat onze Voortvarend er 
iedere keer zo mooi uitziet weten we 
niet, maar het gebrek aan verslagen 
van activiteiten werd ruimschoots 
gecompenseerd door het grote 
aantal ingezonden artikelen. Het 
lijkt wel of het aanstekelijk werkte 
want de stroom inzendingen houdt 
maar aan. Ga hier vooral mee door 
want daardoor was er toch iedere 
keer weer een dikke Voortvarend te 
vinden in uw brievenbus.

Ook heeft de sociëteit geprobeerd 
om de pijn van het niet door kunnen 
gaan van de uittredersreceptie te 
verzachten met het opsturen van 
het drank- en knabbelpakket. Het 
blijft natuurlijk maar surrogaat 
maar het werd door u allen 
zeker gewaardeerd, gezien het 
overstelpende aantal positieve 
reacties. Toch hopen we natuurlijk 

dat deze actie eenmalig was en 
nooit meer nodig zal zijn. Laten we 
hopen dat de vaccinaties die we 
nu hebben gehad ervoor zorgen 
dat we veel activiteiten opnieuw 
kunnen opstarten. 

Het kan maar niet genoeg gezegd 
worden: uw aanwezigheid bij 
alle activiteiten wordt zeer 
gewaardeerd. Vergeet niet dat 
uw aanwezigheid ook nodig is 
om hiermee door te kunnen gaan. 
Tot die tijd: blijf allemaal veilig en 
gezond.
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Dhr. Nico Ouwehand gaf voorafgaand 

aan de ledenvergadering een 

presentatie over de Havensleepdienst. 

Gevonden voorwerpen die na 30 jaar 

weer bij de rechtmatige eigenaar 

terechtkomen...


