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Voorwoord ALV 29 maart 2021 KNHS Mendistrict Zuid 
 
 
Beste leden, 
 
Welkom op deze 2de digitale algemene leden vergadering van Mendistrict Zuid. Helaas moeten we 
wegens de nog steeds heersende maatregelen jullie via de digitale weg informeren. Als bestuur 
hopen we natuurlijk dat dit de laatste digitale bijeenkomst van ons allen is en dat wij jullie in het 
najaar weer mogen begroeten op de najaars vergadering van ons district. 
Graag was ik begonnen met de melding dat er licht in de duisternis is, maar buiten de huidige 
coronamaatregelen bereikte ons het slecht nieuws van het uitbreken van het rhinopneumonie virus. 
Hierdoor zijn we weer genoodzaakt om de eerste wedstrijden alweer te annuleren. Dat is voor ons 
allen maar vooral voor de organiserende verenigingen zeer zuur. Deze organisaties hadden zich weer 
bereid gevonden om de organisatie aan te gaan dit met diverse flexibele oplossingen en moeten 
helaas lijdzaam toezien dat alle moeite weer voor niets is geweest.. 
Hopelijk houden ze de moed erin om toch weer in de toekomst door te gaan. Eenieder zal proberen 
waar mogelijk om hun hierin te steunen en evt. te helpen. 
Met de komende persinfo van 9 maart hopen we dat er in de maatregelen een verlichting komt en 
dat tevens het rhinopneumonie virus onder controle is zodat we weer zo snel mogelijk kunnen 
starten met onze geliefde sport dit in welke vorm dan ook. 
Op het moment mogen we ons wel gelukkig prijzen dat we wel recreatief mogen blijven rijden , voor 
deze tijd moeten we ons plezier uit dit toegestane onderdeel van onze sport halen en hopen op beter 
tijden die er zeker aan zullen komen. 
 
Mogen we jullie allen een plezierige bijeenkomst wensen en hopen jullie allen weer spoedig in goede 
gezondheid te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Met vriendelijke groeten 
Wilfried Lempens 
 


