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Beste Leden en Vrijwilligers van ReVAS de Peperbus,

Corona, we zijn het zat, willen het er niet meer over hebben, maar het moet. Want al ruim

een jaar sporten we niet of soms heel kort. En dat is waar we niet voor zijn opgericht.

Sommige sporten hebben tijdelijk hun onderkomen kunnen vinden in

OnCampus/Windesheim. Maar ook dat bleek van korte duur. Maar nu er vaccinaties zijn en

steeds meer mensen worden ingeënt gloort er hoop, dat de beperkingen worden verruimt en

later misschien opgeheven. En ook wij als bestuur denken na hoe we kunnen herstarten.

Hoe nu verder?

Als bestuur hebben we de hoop en doelstelling uitgesproken dat we in september weer

kunnen sporten. Alles onder voorbehoud, maar hier gaan we wel voor. Vanaf juni willen we

per sport gaan bekijken wat haalbaar is en hoe we herstarten. Want na 1,5 jaar zal wat eerst

vanzelfsprekend was, niet altijd meer voor iedereen zijn. Sommige leden zijn gestopt,

sommige vrijwilligers hebben nieuwe prioriteiten. Wij hopen dat velen zich weer willen

inzetten, maar we zullen dit ook per persoon weer gaan bespreken. En ook nieuwe leden

melden zich misschien nu soms al aan.

Vogellanden

Rolstoelhockey (E & H), Tafeltennis, Warm-Water-Zwemmen en Multisport hebben altijd in

de sporthal of zwembad van de Vogellanden gesport. Of dat vanaf september weer kan is

nog niet bekend. Als bestuur heeft dit uiteraard wel onze voorkeur. Wij zijn in contact met de

beheerders van de Vogellanden.

Wanneer horen we meer?

Vanaf juni zullen wij de coördinatoren, contactpersonen, trainers en vrijwilligers weer

benaderen en per sport een herstart bespreken. Begin juli zullen de leden per sport horen

wat de status is om in september weer te beginnen. De coördinator en/of trainer brengt dan

de leden op de hoogte.



Het bestuur

Om alles weer te starten is een grote klus voor het bestuur. Wij zijn daarom ook dringend op

zoek naar nieuwe bestuurders. Na de zomer zal ik als voorzitter (Johannes van der Velde)

definitief afscheid nemen van het bestuur. Ik ben verhuisd naar Apeldoorn en woon dus

verder weg van Zwolle. Ook ga ik lichamelijk achteruit, door mijn spierziekte. Ik kan dan niet

meer de taak vervullen zoals dat van een voorzitter mag worden verwacht. Daarom zit bij

deze mail ook een vacaturetekst voor een nieuwe voorzitter.

Vragen?

Voor vragen mail naar het bestuur, mail naar secetariaat@revas-peperbus.nl of

voorzitter@revas-peperbus.nl. Vragen over contributie en declaratie kunnen rechtstreeks

naar onze penningmeester Robert, via penningmeester@revas-peperbus.nl

Namens het bestuur wil ik iedereen een goede meimaand wensen en hopelijk tot snel!

Vriendelijke groet,

Johannes van der Velde

Voorzitter van ReVAS de Peperbus
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