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Beste leden en ouders, 

 

Niet alleen de gewone trainingen zullen er komend jaar lichtjes anders uitzien, ook ons 

feestjaar zal wat anders ingevuld en georganiseerd worden. Met het bestuur en de werkgroep 

werd beslist om het feestjaar uit te stellen naar een latere datum. Tegelijkertijd willen we het 

100-jarig bestaan niet zomaar, onopgemerkt, voorbij laten gaan. Daarom splitsen we het op in 

een “Jubileumjaar” en een “Feestjaar”.  

 

Het Feestjaar omvat de "sociale activiteiten", zoals receptie, turnshow en galabal. Het lijkt ons 

beter om deze integraal uit te stellen naar sportjaar 2021-2022.  

We achten de kans namelijk klein dat we over een half jaar in grote groep zullen mogen 

samen komen. Elkaar eens goed vastpakken, vieren met veel mensen en een tot de nok 

gevulde sporthal zullen dus niet kunnen. Voor ons zijn dat echter de basisingrediënten van die 

activiteiten. Daarenboven lijkt het ons niet motiverend om continu een slag om de arm te 

moeten houden bij het plannen van feestelijkheden,  

Concreet betekent dat dat we de receptie, het galabal en de feesteditie van de turnshow naar 

een latere datum verschuiven in het sportjaar 2021-2022.  

Ook de XL-edities van de wafelenbak, de Family Day&V en de brevettendag schrappen we 

voorlopig. We gaan er wel van uit dat we deze jaarlijkse activiteiten toch – eventueel op 

een aangepaste manier – kunnen  laten doorgaan voor de leden! 
Voor een beslissing omtrent feestelijkheden op turnkamp, wachten we nog een paar maanden, 

om de situatie goed in te schatten. Mogelijks wordt dat de start van het uitgestelde Feestjaar.  

 

Jullie vragen je wellicht af wat het Jubileumjaar dan nog inhoudt.  

Wel, met trots ons 100-jarig bestaan naar buiten brengen!  

We verzamelden onderetussen een heleboel materiaal voor een tentoonstelling, we zullen 

tijdelijk een aantal etalages van winkels in Mortsel inpalmen en de nieuwe T-shirts en trainers 

zijn in ontwerp en gaan weldra in druk. We zoeken nog verder naar andere leuke manieren om 

het Jubileumjaar in de bloemetjes te zetten. Suggesties zijn steeds welkom! 

 

En vergeet niet, “elk nadeel heb ze voordeel”! Zo kunnen we ons nu nog beter voorbereiden 

om er een onvergetelijke verjaardag van te maken. Uitstel wordt geen afstel!  

 

Ook hierover houden we jullie uiteraard verder op de hoogte.  

Volg ons zeker ook op: https://denv100jaar.wordpress.com/ 

 
Sportieve groeten,  

Bestuur Deugd&Volharding 

https://denv100jaar.wordpress.com/

