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Bijlage(n)

Onderwerp

Stand van zaken activiteiten BNMO Noord-Holland

Geacht BNMO-lid,
We maken een bijzondere tijd mee. Zaterdag 7 maart 2020 heeft onze afdeling een goed
bezochte algemene jaarvergadering gehouden. Een week later worden maatregelen
genomen die veel onzekerheid met zich meebrengt, temeer we niet weten hoelang het
coronavirus ons leven zal beheersen en een tijd die enorme invloed heeft op ons
persoonlijk leven. De consequenties treft iedereen.
Ook de BNMO wordt geconfronteerd met de gevolgen. Tijdens de algemene
jaarvergadering is een wijziging in de activiteiten aangekondigd. Contactdag wordt
verplaatst en wordt gehouden op 27 juni en het jubileum wordt verplaatst naar 9 oktober.
Een week later ontvangen wij als afdeling annuleringen van locaties, activiteiten en
evenementen die wij de komende periode hebben georganiseerd. De Basis in Doorn is
(voorlopig) van 20 maart tot en met 6 april gesloten. Begeleidingsprogramma’s en OPD
die centraal vanuit Doorn georganiseerd, worden geannuleerd of verplaatst.
Voor BNMO Noord-Holland betekent dat de volgende activiteiten worden geannuleerd:
§
§
§
§

Invictus Games – Den Haag, 9 tot en met 16 mei 2020
Activiteiten/contactdag – Haarlemmerliede, 27 juni 2020
Sail Amsterdam – Haarlemmerliede | Amsterdam, 12 tot en met 15 augustus 2020
Herdenking einde WO II | Estafetteloop – Den Helder | Schagen,15 augustus 2020

Voorlopig houden wij aan dat de volgende activiteiten wel kunnen plaatsvinden:
§
§
§

Jubileum 75 jaar BNMO – Haarlemmerliede, 9 oktober 2020
Symposium 75 jaar BNMO – Doorn, 29 oktober 2020
Kerstviering – Haarlemmerliede, 19 december 2020
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Een groot aantal leden heeft via een belangstellingsregistratieformulier kenbaar gemaakt
voor welke activiteiten belangstelling is. Deze inventarisatie zullen wij als afdelingsbestuur gebruiken voor (eventuele) deelname aan het Symposium 75 jaar BNMO – Doorn.
Alle belangstellenden worden hiervoor nog te zijner tijd benaderd. In de tweede helft van
augustus zal een uitnodiging voor het Jubileum 75 jaar BNMO – Haarlemmerliede worden
verstuurd.
Zoals gezegd: we maken een bijzondere tijd mee. Voor u als BNMO-lid kan dat betekenen
dat het uw persoonlijk leven beïnvloedt en ook voor extra spanning kan zorgen.
Als afdelingsbestuur zijn wij ons hier zeer van bewust. Opvallend is wel dat saamhorigheid en solidariteit zichtbaar worden binnen de samenleving. Mensen kijken weer naar
elkaar om en willen iets voor elkaar betekenen.
Voor onze afdeling betekent dat concreet dat bestuursleden en contactpersonen met u in
contact willen en blijven zijn. Kernwaarden die bij de BNMO als zolang bijna vanzelfsprekend zijn zie je hierin terug: Kameraadschap en Zorg voor Elkaar.
Laten we vooral in deze tijd extra naar elkaar omkijken! We zijn er immers voor elkaar.
Het is niet voor niets: BNMO Samen Sterk!
Met hartelijke groet,
Namens het bestuur van BNMO – Noord-Holland

Pieter Glas, secretaris
Skûtsjesilen met de BNMO op zaterdag 19 september 2020 vanuit Akkrum in Friesland.
De jubileumwerkgroep van de BNMO organiseert in het kader van het 75-jarig bestaan een
dag zeilen op een skûtsje in Friesland. Deze dag is speciaal bedoeld voor jonge BNMO-leden
en hun partner (geen kinderen) die fysiek ook in staat zijn om het schip te zeilen (uiteraard met
de hulp van een deskundige bemanning).
Een uitgebreide leaflet/flyer treft u aan in Kareoler nummer 3.
Aanmelden kan tot 1 september op e-mailadres: evenementen@tvo.bnmo.nl o.v.v. Silen
De kosten zijn € 25,00 per persoon, te voldoen per bankoverschrijving op
rekening NL 22 ABNA 0420127631
Een actueel overzicht met bestuursleden en contactpersonen treffen op de achterzijde aan.
Actuele wijzigingen worden regelmatig gepubliceerd op https://bnmo.nl/noord-holland
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