
 NIEUWSBRIEF JUNI 2021   

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS  

Allereerst moeten we beginnen met trieste mededelingen. Vorige week is oud beheerder Wim Hoos 

overleden. Wim is de nodige jaren kleedkamerbeheerder bij VELO geweest. Hij heeft dit vol 

gehouden totdat het met zijn gezondheid echt niet meer ging.   

Eerder hebben we al afscheid moeten nemen van mevrouw Gerritsen, jarenlang heeft zij 

keukendiensten gedraaid. 

Afgelopen maandag is oud voetbal/beheer bestuurder Albert Franke overleden. Albert heeft een rijk 

VELO verleden. Een waardig VELO vrijwilliger, trotse man, vader en opa is heengegaan. Albert zal a.s. 

maandag een ereronde maken op het VELO terrein zo rond 14.00 uur. We hopen dat velen hem een 

laatste eer komen bewijzen. 

We wensen familie, vrienden en kennissen van de overledenen heel veel sterkte toe om het verlies 

te verwerken en een plek te geven. 

We hebben ook gelukkig nog goed nieuws te melden: we hebben Yvonne, bij jullie wel bekend, weer 

een aanbieding gedaan om bij VELO aan de slag te gaan. Nu we steeds meer open mogen is het voor 

John alleen (ook met hulp van vrijwilligers) niet meer in zijn uppie te doen.  

 

VOORBEREIDING 2021-2022 

Net als de sportafdelingen zijn we ook binnen VELO SEA bezig met de voorbereidingen van het 

nieuwe seizoen. Indeling bar/keuken/sporthallen etc. We hopen dit voor de zomervakantie helemaal 

rond te hebben en dan goed voorbereid hopelijk weer een normaal sportjaar tegemoet te gaan. 

VERANDERINGEN BAR EN KEUKEN  

We hebben nu de bonnenprinter welke naast de koffieketels stond dichter bij de kassa van de 

koffiebar gezet. Etenswaren welke in de keuken bereid worden komen na het afrekenen op een 

bonnetje uit die printer. Die kan aan de klant gegeven worden. In de keuken rolt er ook een bon uit, 

zodat de keukendienst precies weet wat er gedaan moet worden. Sauzen zal keukendienst dan ook al 

toevoegen op patat en broodjes. Er hoeft niet dus niet meer door het luik geroepen te worden.  

Tot heden zijn de ervaringen zeer positief. Op dit moment kan eten daarom alleen bij de koffiebar 

besteld worden. Zodra alle kinderziektes eruit zijn en het blijkt echt een blijvertje, dan komt zo´n 

printer ook bij de snoepbar te staan. 



Er zijn verder nog meer veranderingen, maar die zie je vanzelf en daar komen we in de volgende 

nieuwsbrief op terug. 

VRIJWILLIGERSDAG 4 JULI   

Die dag is onze dag van alle SEA vrijwilligers. We hopen ook de jongere vrijwilligers hierbij te 

betrekken. We hebben voor de liefhebbers weer een fietstocht (35 km ongeveer). Verzamelen tussen 

10 en 10.45 bij VELO voor een bakkie. 

Voor hen die niet willen fietsen: om 14.00 wordt het Jeu de Boules honk geopend om gezellig dat 

spel onder de knie te krijgen. 

Om 17.00 is de BBQ warm. 

Graag voor 28 juni opgeven of je komt. Je partner is welkom. Geef daarbij aan met welke activiteit je 

mee wilt doen. Wil je alleen komen BBQ-en: ook dat is prima. 

Opgeven bij John (kantine@velo.nl) of André (andrewil@kabelfoon.nl) 

We hopen velen van jullie te mogen begroeten op 4 juli. 

 

Het SEA Bestuur 
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