
 

 
 
 
 
 
 
 Aan alle leden van De Seniorenvereniging Zandvoort 
 
 
 
 
 
   
              Zandvoort, 14 oktober 2020 
 Geachte leden, 
 
  

Dinsdagavond 13 oktober jl. heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd  
inzake het bestrijden van het coronavirus. Wij bevinden ons nu in een zogeheten 
gedeeltelijke lockdown. 
Door de nieuwe maatregelen kunnen wij de door ons geplande Algemene 
Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 27 oktober niet door laten gaan. 
De ALV zal verplaatst worden naar een nog nader te bepalen datum in 2021. 
 
Wettelijk gezien zijn wij verplicht ieder jaar een ALV te houden. We hebben sinds  
maart te maken met een extreem uitzonderlijke situatie. Niemand weet hoe lang dit  
nog gaat duren. In deze situatie kan artikel 8 lid 2 van Boek 2 BW worden toegepast.  
Dit artikel zegt dat een krachtens de wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit 
geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden  
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  
De bestuursleden welke aftredend en herkiesbaar zijn zullen de werkzaamheden voor 
DSVZ blijven voortzetten tot en met de eerstvolgende ALV.  
 
Alle buitenactiviteiten zullen tot nader order geen doorgang vinden. Wij volgen de 
richtlijnen van de Rijksoverheid. 
 
Aan de achterzijde van deze brief kunt u op de factsheet van de Rijksoverheid  
de maatregelen voor deze gedeeltelijke lockdown lezen welke per 14 oktober  
22.00 uur gelden voor de komende 4 weken. Over twee weken zal de regering een 
evaluatie maken of de nu genomen maatregelen effectief genoeg zijn. 
 
Informatie betreffende het doorgaan of niet doorgaan van onze overige activiteiten kunt u 
in de nieuwsbrief van november 2020 lezen.  
Deze nieuwsbrief zal tussen 30 oktober en 2 november bij u bezorgd worden. 
 
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Ik kan alleen maar hopen dat een ieder gezond blijft ! 
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