
 

 
 

 

Beste VGS-ers, 

 

Ingrijpend heeft het coronavirus het leven van ons allen veranderd en dan heb ik het nog niet 

over de overledenen en de zieken, die het heeft gemaakt. Aangrijpend is het als 

je daarover hoort en leest. 

Het Bestuur van de Vereniging hoopt dat dit virus niemand van jullie heeft getroffen en dat 

jullie in goede gezondheid zijn! 

 

Ons verenigingsleven is bijna geheel stil komen te liggen, ontmoetingen zijn niet meer 

mogelijk en daarvan moeten wij het juist hebben. Onze Algemene Vergadering van 22 april 

hebben we moeten annuleren en de Uitgaansdag kon ook geen doorgang vinden. 

 

Het overleg binnen het bestuur is in de eerste coronamaanden alleen "digitaal" geweest, we 

konden ook niet op Schiphol bij elkaar komen. 

Eind juli hebben we een locatie gevonden, waar we op 1,5 m afstand van elkaar zaten: in een 

schuur ergens op het Schiphol terrein. 

 

Daar hebben we behandeld wat om afdoening vroeg: de jaarstukken 2019 hebben we 

vastgesteld. We hebben ook afspraken gemaakt over het opstellen van de begroting voor 

volgend jaar. 

Van belang is nu om na te gaan hoe we deze onderwerpen bij jullie kunnen brengen. Kunnen 

we met in achtneming van de RIVM-richtlijnen een vergadering houden, werkt de directie 

van Schiphol hierin mee of moeten we een andere, veilige, locatie zoeken? 

En als dat op deze wijze van bij elkaar komen niet kan, of niet verstandig is, gaan we dan 

videobellend vergaderen (Zoomen) of doen we dat digitaal (per mail) door jullie niet alleen 

informatie te verschaffen over wel of niet laten doorgaan van externe activiteiten of over de 

stand van zaken bij het ABP te verschaffen, maar ook een verzoek te doen om goedkeuring 

voor de jaarstukken en de begroting. Hoe informeren wij hen, die geen internet gebruiken?  

 

Wij zijn aan het nadenken over oplossingen en zullen jullie op dezelfde wijze als met dit 

bericht op de hoogte houden. 

 

Maar voor alles….. blijf gezond! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de Vereniging Gepensioneerden Schiphol, 

Jan Uijen. 

 

 


