
Amsterdam 28-7-2020 

Beste Sportvrienden, 

Als voorzitter van de bond had ik u allen op persoonlijke titel, dan wel namens de bond, enige berichten moeten 

zenden. Dat ik niets positief had te melden of dat andere zaken  (o.a. uw gezondheid en die van uw dierbaren) 

belangrijker zijn dan een bericht van de TSBN is geen goed excuus. Het had gemoeten. Dat ben ik en mijn 

medebestuurders aan u verplicht. Excuses hiervoor.  

Ik wil u wel melden dat we als bestuur niet stil hebben gezeten. Er was via de telefoon, mail en chat overleg. We 

hebben in goed overleg besloten om de wedstrijden / competitie af te lasten. Dat was sociaal maatschappelijk niet 

verantwoord. Ook op dit moment ziet de situatie er zorgelijk uit. We volgen het nieuws nadrukkelijk en nu met blik op 

de toekomst moeten we met elkaar in gesprek 

Een beeld van de besprekingen die gevoerd zijn en waarvoor we met u in overleg zullen treden: 

 Verslag en financiën. De informatie zal u worden toegezonden door het secretariaat. 

 Plannen ALV:  We moeten verantwoording afleggen over het afgelopen jaar. Dit allemaal onder strikte regels 

van de RIVM. Ook daarvoor maatregelen en voorzieningen laten meewegen.  

 Werken aan een protocol voor troefcall wedstrijden  / evenementen.  

 Een nieuw team uit Zuid Holland heeft zich aangemeld voor de bondscompetitie. Formeel besluit het bestuur 

hierover maar gezien de commotie van vorig jaar en de huidige situatie is het besluit vooruit geschoven.   

 Komend jaar bestaan we  als TSBN 25 jaar. Hoe, wat, waar, en hoeveel mag het kosten. Onder welke 

condities. Wat is verantwoord. Als globaal de Olympische spelen worden verzet wat is een jubileum viering 

van interregionale Nederlandse bond. Een bond bestaande uit veelal personen van Surinaamse afkomst die in 

de riskante  leeftijd categorie zijn alsook veelal in de huidige groeiende risico regios Zuid/Noord Holland.   

Als voorzitter kan u melden dat voor de korte termijn er geen formele bondswedstrijden zullen worden 

uitgeschreven. Ik acht de risico’s te groot. Een Unaniem besluit op de ALV  mij op de ALV bedenkingen kunnen geven. 

Ga met elkaar digitaal) in overleg in het VO. Als voorzitter van de bond kan ik geen spelletje spelen met onze 

gezondheid.  

Als clubs zelf activiteiten doen is het voor hun verantwoordelijkheid.  

Tenslotte spreek ik de hoop uit dat het u, uw dierbaren en clubgenoten goed gaat. Doe aub voorzichtig en zorg goed 

voor elkaar. Neem geen onnodig risico. Hopelijk zullen we elkaar in de nabije toekomst treffen.  

 

Met sportieve groet, 

Raymon de Vries  / Voorzitter TSBN 


