
Bij de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van Buurtvereniging Overveen, 19 oktober 2021 

 

A. Het BVO-coronabeleid 
Op grond van de coronamaatregelen van de overheid hebben wij in het afgelopen jaar uiteenlopende 

veiligheidsmaatregelen getroffen: verkleinen van groepen  en/of verplaatsen van cursussen naar de 

grote zaal (zodat mensen beter afstand konden houden), inzet van desinfectiemiddelen, 

spatschermen, looproutes etc.. In januari ’21 hebben wij op basis van het landelijk coronabeleid 

moeten besluiten de activiteiten tot het einde van het seizoen ‘20/’21 af te breken. Met ingang van 

september 2021 zijn wij weer gestart.  

In een digitale Nieuwsbrief aan alle leden schreef Albert van der Heijden eind augustus 2021: 

 

“[…..]  Dat betekent dat wij vooralsnog blijven vasthouden aan: 

-onderlinge afstand van 1 ½ meter handhaven 

-handen desinfecteren bij binnenkomst 

-geen handen schudden 

-mondkapjes niet verplicht, maar uiteraard wel toegestaan 

-zoveel mogelijk op de aangewezen plaats blijven zitten en niet onnodig rondlopen 

-er zal gezorgd worden voor goede ventilatie (dus vest of trui meenemen) 

-en vooral: Thuis blijven in geval van mogelijke symptomen van COVID. 

Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor een veilige cursusomgeving voor zowel cursisten, docenten 

als gastheer/-vrouw. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat U allemaal volledig gevaccineerd bent 

wanneer U aan een cursus deelneemt. Wij gaan dit niet bij binnenkomst controleren, maar aanwezig 

zijn  betekent dat U in het bezit bent van een vaccinatiebewijs, of van een bewijs dat U genezen bent 

van een recent (< 6 maanden) doorgemaakte COVID-infectie. 

[…..] Het betekent, dat wij als bestuur besloten hebben om voorlopig in principe GEEN 

ongevaccineerde cursisten toe te laten. Als U om medische redenen dan wel uit geloofsovertuiging 

niet gevaccineerd kunt worden, verzoeken wij U dit te melden via contact@BVO-tinholt zodat wij 

samen met U kunnen kijken of er een oplossing te bedenken is, bijvoorbeeld door het van tevoren 

laten afnemen van een PCR-test. 

Wij vertrouwen op Uw begrip voor deze maatregel en gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze 

voorzorgmaatregel zal houden.”  

 

 

B. Voordracht tot benoeming van Wim Heijne als BVO-bestuurslid. 
Wim Heijne presenteert zich: 

Sinds lange tijd woonachtig in Overveen, een van de eerste bridge cursisten bij de BVO. Kleindochter 

heeft vele jaren later met veel plezier balletlessen gevolgd. Werkzaam geweest in de geestelijke 

gezondheidszorg. 

Ik vind dat een buurtvereniging een waardevolle bijdrage kan leveren aan de samenhang en 

verruiming van contacten in de buurt en wil mij daar graag voor inzetten.  


