
 

 

 

 

 

Ruurlo, maart 2020 

Bericht van de voorzitter 

Beste mensen, 

Het gewone dagelijkse leven is abrupt stil komen te staan in ons land. Dat treft een ieder van ons in 
meer of mindere mate. 
Een van de gevolgen van het virus is het feit dat we niet meer samen kunnen sporten. De bowls 
blijven liggen, rollen niet meer. 
Ik denk dat onze oudere leden door deze situatie herinnerd worden aan hun jeugd,  toen het leven in 
Nederland door de Tweede Wereldoorlog ook was ontregeld.  
Zelf wordt ik teruggeworpen naar de tijd van de revolutie in Iran (1978 – 1979) toen wij daar ook 
maanden min of meer in onze bewegingsvrijheid waren beperkt.  
Ik ga ervan uit dat u als bestuur op een of ander manier contact houdt met de leden en waar nodig 
hen ondersteuning biedt.  

 
Ik kan me voorstellen dat u ook met een aantal vragen zit. Als deze crisis langer duurt, kunnen we dan 
nog contributie aan onze leden vragen? Moeten we de huur voor de accommodatie blijven voldoen? 
Komen we niet in financiële problemen?  
Alle sportbonden en verenigingen zitten met deze en soortgelijke vragen. NOC*NSF heeft dat 
opgepikt. De medewerkers proberen alle bonden en verenigingen zo goed mogelijk te informeren en 
er is voortdurend overleg met het ministerie van VWS. De bonden worden bijna dagelijks via 
nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.  
De inhoud van deze brieven zal op de website van de NIOBB worden gezet. Heeft u vragen waarop 
geen antwoord is te vinden, geef dat dan aan mij door dan zal ik het uitzoeken. 

 
Deskundigen geven aan dat het belangrijk is dat mensen in beweging blijven. Daarom heb ik het 
NOC*NSF gevraagd om na te gaan of bowls spelen in (hele) kleine groepjes toch op de een of andere 
manier mogelijk is. 
Zelf denk ik dat (zeker buiten) er mogelijkheden zijn. Je kunt bowls spelen en de onderlinge afstand 
van 1,5 meter in acht nemen.   
Vooralsnog is de kans klein dat we daar toestemming voor krijgen. Ik houd u op de hoogte. 
Ik wens iedereen veel sterkte toe en houd contact met elkaar. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Jan Lenselink 

 
 

 


