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CORONA INMIDDELS EEN JAAR ONDER ONS   

Ruim een jaar geleden deed Corona haar intrede in Nederland. Eerst, wellicht naïef, gedacht dat dit 

wel heel ver weg van ons zou blijven. Maar de wereld beperkt zich inmiddels door alle handel en 

reizen niet meer tot de grens van Europa. En zo ontkwamen ook wij niet aan alle Corona ellende. We 

zitten er met zijn allen nog steeds middenin, hoewel net op het nieuws voorzichtig gesproken werd 

over versoepelingen. We volgen het op de voet. Verderop in deze nieuwsbrief komen we er nog op 

terug. 

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS  

In Januari kregen we het vreselijke bericht dat Kees Berendse was overleden. Kees al jaren tobbend 

met zijn gezondheid, kon je altijd bellen voor het opvangen van een doordienst, het draaien van 

(weer) een extra keukendienst: met zijn karakteristieke hoed op kwam hij altijd vrolijk je uit de brand 

helpen. Kees bedankt voor je hulp. We missen je. Uiteraard sterkte aan familie die hem ongetwijfeld 

nog veel meer missen. 

We hebben na diverse gesprekken met Jack Lokker, in goed overleg, een overeenstemming bereikt 

over het beëindigen van zijn arbeidscontract bij VELO. We bedanken Jack voor zijn jarenlange inzet. 

Op 2 maart hebben we Chris de Gier 

bedankt voor zijn vele jaren openen in de 

weekenden en het zetten van de hectoliters 

koffie. Chris, inmiddels de zeer respectabele 

leeftijd van 81 bereikt, deed dit sinds 

mensenheugenis. Chris bedankt voor het 

vele werk en Toke, bedankt om Chris af te 

staan. 

  

 

 

Op dit moment hebben we dus alleen John nog in dienst, hopelijk nog steeds geassisteerd door vele 

vrijwilligers. Uiteraard houden we goed overleg met John of het nog op deze manier draaiende te 

houden is.  In de toekomst als we weer volledig open mogen en dat ook mogen blijven zal er op een 

of andere manier vast weer een aanpassing komen in ons personeelsbestand. 

  



VELO FINANCIEEL EN SPORTIEF 

Uiteraard is het financieel gezien een drama. Door de vele regelingen die er zijn vanuit de centrale 

overheid en deels van gemeente Westland, lijkt het geconsolideerde verlies van stichting Vastgoed 

en VELO SEA een stuk lager te zijn dan waar we in mei vorig jaar vanuit gingen, maar is uiteraard fors. 

Ook de VELO afdelingen hebben de huurnota’s voor velden en hallen betaald, ook al kon er geen of 

met beperkingen gebruik van gemaakt worden. Het complex is immers van de sportafdelingen en we 

willen het graag in eigen hand houden. 

Met alle besturen houden we al regelmatig bijeenkomsten over de actuele stand van zaken en de 

vooruitzichten. We trekken samen op, zo kwamen we ook uit op een opbrengst vanuit de Grote Club 

Actie van bijna 23.000 Euro. Uiteraard doen we met zijn allen in het najaar weer mee. 

Sportief hebben alle afdelingen uitdagingen: bijna een volledig sportjaar geen competitie, 

zaalsporten die allemaal naar buiten moeten of moeten stoppen. We roepen alle leden op, om 

vooral het cluppie trouw te blijven en hun lidmaatschap niet op te gaan zeggen.  

FYSIOTHERAPIE WATERINGSE VELD 

Naast ZON kinderopvang hebben we sinds 

half maart een nieuwe permanente 

gebruiker van ons complex. Vergaderzalen 

1 en 2 zijn omgetoverd, mede door onze 

klusjesmannen, tot 2 behandelruimtes, een 

wachtruimte en een fantastische sportzaal. 

We wensen hen veel succes en zijn blij met 

deze samenwerking. 

 

 

  



TERRAS OPEN??? 

We hopen dat op 21 april ons terras weer 

open mag. Kantine zal dan ongetwijfeld nog 

dicht moeten blijven helaas. Maar we 

hopen dat we dan, gezellig met elkaar, van 

een hapje en een drankje kunnen genieten. 

Deze openstelling zal naar verwachting wel 

extra inzet van vrijwilligers vragen, zowel in 

de weekenden als op de doordeweekse 

avonden. We willen bij deze dan ook vragen 

aan ieder of je als ervaren vrijwilliger ook 

extra wil draaien. Graag dit kenbaar maken 

aan John. Dit kan ook via mail: 

kantine@velo.nl. Geef hier dan ook in aan welke avonden je eventueel bij wilt springen. Regulier 

staan op doordeweekse avonden vrijwilligers van de sportafdelingen. Deze zijn veelal onervaren en 

kunnen wel ondersteuning gebruiken. 

Een en ander kan dan plaatsvinden op een aangepast terras. Uiteraard komt de afscheiding van de 

fietsenstalling er weer te hangen. De gemeente heeft achter de sporthal een aantal rotte bomen 

gerooid en daar ook zij een herplantplicht hebben, zijn er in overleg 5 dak platanen  geplaatst.  

Onze vrijwilligers zijn druk bezig (of inmiddels al klaar) met stopcontacten buiten, zodat er leuke 

verlichting op het terras opgehangen kan worden.  Hulde aan deze club die elke maandagavond 

volop aan het klussen is. 

ANDERE AANPASSINGEN 

Door de zelfwerkzaamheid bij de verbouwing van de vergaderzalen 1 en 2 voor de fysio, is er ruimte 

ontstaan om een aanpassing te doen aan de toiletgroep achter de beheerders. Deze worden zodanig 

aangepast, dat er een kleedruimte ontstaat voor een meisje in een jongensteam of andersom 

uiteraard. Hiermee zijn we als sportvereniging uniek. Tevens is er plek gemaakt voor een wasmachine 

en een droger voor de keukenhanddoeken en theedoeken. Deze gingen voorheen wekelijks naar de 

wasserette. Binnenkort kunnen ze in eigen beheer gewassen worden, hetgeen een forse besparing 

betekend.  

Ook in de kantine wordt er gewerkt om deze een betere uitstraling te geven. Foto’s delen hiervan 

doen we nog niet en verklappen ook de plannen niet. Komt kijken en je verbazen als we weer open 

mogen.  
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VELO WEDEROM IN DOKTERSJASSEN  

 Na de 4 dagen griepprikken in november was VELO vandaag weer het domein van de Wateringse en 

Heulse huisartsen. Zij hebben een serie patiënten gevaccineerd tegen Covid. Er werd zeer efficiënt  

gevaccineerd. Er is geen druppel verloren gegaan. Enkele VELO vrijwilligers hebben de laatste 4 

prikken vandaag gekregen. Dank hiervoor! Op 30 juni komen ze voor de tweede prik voor degene die 

vandaag geweest zijn. Wellicht komen ze eerder ook weer voor een nieuwe doelgroep, een en ander 

afhankelijk van de leveringen. Wat ons betreft kan het niet snel genoeg gaan. We hebben het 

complex verschillende keren aangeboden aan zowel gemeente Westland als de GGD. Helaas kregen 

we bij beiden steeds een negatieve reactie. Volgens ons een gemiste kans.  

 

TOT SLOT 

Probeer gezond te blijven. We hebben het niet helemaal zelf in de hand, maar kunnen wel risico’s 

mijden. Voor de barvrijwilligers: kijk in je agenda of je in de weekenden en/of de avonden of het past 

om te komen helpen. Graag melden bij John. 

We hopen elkaar weer spoedig op ons mooie complex te mogen begroeten. Houd nog even vol, hoe 

zwaar het soms ook valt. 

 

Het SEA Bestuur 

 

 

 


