Nieuwsbrief Nivon Bergsportgroep Rotterdam – februari 2021
Beste BSG-leden,
De eerste maand van het jaar 2021 zit er alweer op; we hopen dat het goed gaat met jullie en dat
jullie of jullie familie nog niet zijn besmet door het Corona-virus.
Een cadeautje was het winterweer de afgelopen week. Heeft het jullie ook goed gedaan al die
vrolijke mensen in het bos, het land en op het ijs? Het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. Waren
we in oktober nog optimistisch over het opstarten van BSG activiteiten, maar de realiteit haalde ons
in en nu zitten we midden in een nog strengere lock-down om verspreiding van het Coronavirus te
voorkomen. De beperkingen, die ons zijn opgelegd door de overheid, hebben uiteraard ook invloed
op de mogelijkheid om de BSG activiteiten in ons jaarprogramma te organiseren.
Het bestuur ziet echter dat er enig licht is aan het eind van de tunnel en laten we dat koesteren. Het
vaccineren is ondertussen op gang gekomen en er is goede hoop is dat in het tweede kwartaal van
2021 de meeste volwassenen zullen worden gevaccineerd. Hierdoor zal het aantal besmetting dalen
en zullen naar verwachting ook de vele Corona beperkingen door de overheid worden versoepeld.
Wellicht is er in de late lente en/of de vroege zomer weer mogelijk om BSG activiteiten te
organiseren. Hopelijk kunnen we dan de BSG wandelingen weer hervatten met wellicht nog wel een
beperking van de groepsgrootte en met de vereiste afstand zoals verplicht in de anderhalve-metersamenleving (gekozen tot woord van het jaar).
De laatste informatie over de BSG activiteiten is altijd te vinden de website van BSG Rotterdam :
https://nivonbergsportrotterdam.nl
Op deze website is ook het jaarprogramma te vinden, zoals we dat hadden willen organiseren in
2021. Helaas zullen waarschijnlijk alleen de activiteiten, die gepland staan in de tweede helft van dit
jaar kunnen doorgaan. In het jaarprogramma staat ook aangegeven dat er op 7 april een Algemene
Leden Vergadering van de BSG zal plaatsvinden. Het bestuur zal in maart besluiten of deze ALV
inderdaad op 7 april ( digitaal ) kan plaatsvinden of dat deze ALV wordt verzet naar een latere datum,
zoals ook in 2020 het geval was.
Het bestuur wenst u allen veel sterkte toe, houd nog het nog even vol en blijf vooral gezond.
We hopen u allen later dit jaar weer in goede gezondheid te ontmoeten, tijdens één van de BSG
activiteiten.
Het BSG bestuur,
George Verhaegen
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Niek Fraterman

