
Nieuwsbrief Nivon BSG Rotterdam – oktober 2020

Beste BSG leden,

Het bestuur hoopt dat alle BSG-leden en hun familie gezond zijn en niet besmet zijn geraakt door het 
Corona virus. De Corona maatregelen, die de Overheid recent heeft uitgevaardigd, maken het lastig 
om de BSG activiteiten te laten plaatsvinden. Zo hebben we recent helaas moeten besluiten om de 
BSG wandeling op 11 oktober niet te laten doorgaan. We hopen echter dat de BSG wandelingen, die 
gepland staan voor 8 november en 13 december, wel kunnen doorgaan, wellicht op een aangepaste 
wijze. Daarnaast hopen we dat het mogelijk blijft om te klimmen in de hallen met in acht neming van 
de Corona richtlijnen.

Activiteiten in 2021 :
Het bestuur hoopt dat in 2021 de Corona richtlijnen weer wat minder stringent worden, zodat we 
dan het bekende programma van BSG activiteiten kunnen organiseren, zoals :

- Nieuwjaars bijeenkomst in Nivonhuis Morgenrood op 16 en 17 januari 2021 :
zie hiervoor de BSG mailing, die jullie recent hebben ontvangen

- BSG wandeling op de elke 2de zondag van de maand
- Hemelvaart weekend op een aantrekkelijke camping :

suggesties voor een camping zijn zeer welkom en ook zijn we op zoek naar leden, die dit 
weekend willen organiseren

- Wandelweekend in mei en/of oktober in de Eiffel of Ardennen
- Activiteiten week in Frankrijk in september 
- Elke week klimmen in de hal
- Optioneel : packraft weekend , Wadlopen naar Ameland. 

Veel activiteiten worden door het bestuur en de Wandelcommissie georganiseerd, maar het bestuur 
kan altijd hulp gebruiken bij het organiseren van activiteiten.

Samenstelling bestuur :
Tijdens de ALV in juni zijn de penningmeester en de voorzitter afgetreden. George Verhaegen is 
bereid gevonden om penningmeester te worden, maar het voorzitterschap wordt nu door Niek 
tijdelijk gecombineerd met het secretariaat. We zijn dus nog steeds op zoek naar iemand, die als 
voorzitter wil zitting nemen in het bestuur.

Tot slot :
Het bestuur streeft erna om dit jaar en in 2021, zoveel mogelijk BSG activiteiten te organiseren 
binnen de Corona richtlijnen, zodat we elkaar kunnen ontmoeten om samen buitensport activiteiten 
te beoefenen.

Met vriendelijke groeten,
BSG Rotterdam bestuur 
Piet de Greef
George Verhaegen
Niek Fraterman


