
 

 

 

 

 
Beste leden, 
 
Nu het ergste van het coronavirus achter de rug lijkt kunnen we als bestuur weer voorzichtig denken 
aan nieuwe activiteiten. Natuurlijk houden we rekening met de RIVM richtlijnen waardoor we helaas 
nog alles onder voorbehoud moeten doen. 
 
Afgelopen maandag is het bestuur bijeen geweest om te kijken hoe we een vervolg kunnen geven aan 
nieuwe activiteiten. Het belangrijkste op dit ogenblik is het organiseren van de Algemene 
Ledenvergadering. Deze staat gepland op vrijdag 11 september 2020 bij het ROC Mondriaan aan de 
Kon. Marialaan 9. Met ROC Mondriaan is afgesproken om  de zaal zodanig in te richten dat we 
voldoende ruimte hebben om aan de 1,5 meter norm te voldoen. Wil je voor de zekerheid een 
mondkapje dragen dan is dat geen enkel probleem. Helaas laten we het afsluitende diner vervallen, 
wel sluiten we de vergadering af met een uitgebreide borrel. Wil je de vergadering bijwonen meld je 
dan op tijd aan via e-mail seniorenverenigingocw@gmail.com  Zo krijgen we inzicht in het aantal 
deelnemers. Hebben we je aanmelding  al ontvangen dan hoef je niets te doen. Aanmelden kan ook 
door onderstaand aanmeldingsstrookje te sturen naar: 
 
Seniorenvereniging OCW  
p/a, Volendamlaan 1180,  
2547CZ Den Haag. 
 
 
Verder wil het bestuur een aantal activiteiten gaan oppakken. Zo willen we een bezoek aan het Oranje 
Hotel in Scheveningen organiseren. We zijn in overleg met het Oranje Hotel hoe we dit op een veilige 
manier kunnen doen. Nadere informatie krijgen jullie van ons zodra we die hebben. Voorlopig staat 
het bezoek gepland voor eind september/begin oktober. 
 
Ook in de maanden november en december staan er activiteiten gepland. Op 13 november houden 
we een soosmiddag met als gast de Tweede Kamer griffier Simone Roos. In december staat onze 
traditionele Kerstbijeenkomst op de agenda. We zijn bezig om een leuke en interessante spreker 
binnen te halen en sluiten beide middagen natuurlijk af met een drankje en hapje. Zodra er meer 
bekend is laten we jullie dat zo snel mogelijk weten. Uiteraard alles onder voorbehoud.  
 
Via de site www.seniorenvereniging-ocw.nl kunt u alle informatie van en over onze vereniging volgen. 
 
Wij als bestuur houden het vertrouwen dat het goed komt en dat we snel bij elkaar kunnen komen. 
Jullie horen snel weer van ons 
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AANMELDINGSFORMULIER ALV 
 

 ROC Mondriaan, Kon. Marialaan 9 
 

op vrijdag 11 september 2020 
 
 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 
14.30  uur ontvangst met koffie/thee 
 
15.00 uur jaarvergadering 
 
16.30 uur uitgebreide borrel met heerlijke hapjes 
 
 
 

 
Voornaam en achternaam:……………….…………………………………………………………… 
 
 
e-mailadres:………………………………….…………………………………………………………. 
 
 
Wil je de ALV stukken vooraf ontvangen        nee / digitaal / papier * 
 
Blijft    wel / niet *   voor een drankje en hapje 
 
 
*     S.v.p. uw keuze omcirkelen  


