
SV  tussentijds bericht  juli   2021  
non scholae Sed Vitae discimus  

 
 

De Stichting Studiefonds van Sed Vitae is geïnitieerd, om de kosten van een 
HOVO Brabant-cursus voor mensen voor wie die te zwaar zijn, te verlichten. 

Kijk of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen.
Klik naar: https://www.sedvitae.nl/stichting-studiefonds/voor-wie/  

met aangepaste inkomensgrens en de kwalificatie als ANBI van SSSV 

Of benader Peter van den Oetelaar:  
 petervdoetelaar@home.nl  073-6414879  

Bericht van onze voorzi.er, Kees Rijgersberg 
De toekomst ziet er, grosso modo, voor ons goed uit.  

Met de zomervakan=e in zicht leek het coronavirus redelijk onder controle, maar nu slaat de delta 
variant toe. We hebben lang op een overleg in brede zin moeten wachten. Mar nu komen op 16 juli bestuurs- en 
commissie leden bijeen, om de agenda voor de ac=viteiten in de tweede helE van 2021 op te stellen.  
We gaan ervan uit dat we een programma voor deze periode kunnen realiseren. Dan zullen we ook een ALV, 
Algemene Ledenvergadering, opnemen. Toch, indien in verband met delta weer maatregelen (terug)komen, 
zullen we aanpassingen aanbrengen. 

Muta%es bij de commissie Forum 
Tijdens de afgelopen maanden hebben de 
dames Chris Verkaar en Marië-a d'Arnaud 
het bestuur laten weten dat ze hun 
lidmaatschap van de commissie Forum 
beëindigen.  
De onderbreking door corona, persoonlijke omstandigheden en de onzekere toekomst van 
Forum waren aanleiding, om nu te stoppen. Dit laatste wil ik hier toelichten. 

Het aantal leden van de commissie was de laatste jaren afgenomen van vijf naar drie en, 
na het vertrek van Bert van Esch waarvan melding in de maandbrief van januari 2021, 
bleven twee leden over. Aan de lezingen van Forum gaat veel werk vooraf. Naast een flinke 
investering in =jd zijn crea=viteit en een goed netwerk met sprekers nodig. Kortom, geen 
taak voor twee personen.  
Daarnaast maakte het geringe aantal bezoekers dat de lezingen de afgelopen jaren bezocht 
het ook steeds las=ger om de kosten te dekken. Enerzijds die van de zaalhuur, anderzijds 
die van een simpele boekenbon voor de sprekers. Voor zo’n schamele vergoeding zijn er 
niet veel goede sprekers met een interessant verhaal te vinden.  
De pogingen Forum breder onder de aandacht te brengen, leidde 

helaas niet tot hogere aantallen bezoekers. 
 
Met het afscheid van Chris en Marië.a nemen we ook afscheid van Forum in deze vorm. 

Chris is vanaf maart 2013 voorzi.er van Forum en Marië.a is 
sinds 2014 lid. Zij was de laatste jaren ook gastvrouw. Voor 
beiden geldt dat ze zich gedurende lange 
=jd hebben ingezet en, ondanks alle 
teleurstellende ontwikkelingen, tot het 
laatst zijn doorgegaan, om mooie lezingen 
voor ons te organiseren. 
Namens de leden van Sed Vitae en het 

bestuur wil ik ze daarvoor hartelijk danken.  
                                            Tijdens de ALV heeE u de gelegenheid om ze persoonlijk te bedanken.  

Chris VerkaarMarriëtta d’Arnaud
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