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Een bericht van het bestuur: 

Beste leden van de vriendenkring van carnavalsvereniging OLUM, 

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat carnaval 2020/2021 anders zal zijn dan andere jaren. De hele 
zomer hebben wij als bestuur de ontwikkelingen omtrent het coronavirus serieus in de gaten 
gehouden. Intern hadden we al eerder besloten geen nieuwe prins te gaan kiezen in november, 
maar we hoopten er stiekem wel op dat we, met wat aanpassingen, samen met u een mooie    
carnaval zouden kunnen beleven in 2021.  Met de huidige ontwikkelingen en na gezamenlijk 
overleg met de Helmondse carnavalsverenigingen en de gemeente Helmond hebben we helaas 
moeten besluiten alle geplande activiteiten te annuleren. 

Dat betekent: 

• De algemene ledenvergadering (ALV) wordt tot nader order uitgesteld. 
• Geen prinsbekendmaking op 13 november 2020. 
• Geen kletsavond op 29 januari 2021. 
• Geen deelname van OLUM aan de optocht op 14 februari 2021. 
• Geen carnavalsontbijt op 15 februari 2021. 

Uiteraard doet dit ons carnavalshart zeer, maar uw en onze gezondheid staat op de eerste 
plaats. 

 

Wij hopen van harte dat u ons ondanks het annuleren van deze activiteiten zult steunen in het 
aankomende seizoen. Wij blijven niet stil zitten en blijven de ontwikkelingen volgen. En moch-
ten er tegen februari 2021 toch mogelijkheden zijn voor het vieren van een feestje, in welke 
vorm dan ook, dan zullen wij u hierover berichten. Want wij blijven hopen op een weerzien met 
u in het nieuwe jaar. 

 

Tot die tijd hopen wij dat het u allen goed gaat en dat u in goede gezondheid bent en blijft. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur CV OLUM 



CV OLUM doet mee met Rabo ClubSupport! 

 

 

 

Onze dansgardes zijn aangesloten bij dansbond SVD en daarmee dansen 
zij niet alleen tijdens carnaval maar gaan zij ook circa 8 x op toernooi. 
Het afgelopen jaar werd het dansseizoen abrupt stilgelegd vanwege co-
rona. Toch trainen de meiden weer voor het nieuwe seizoen. Wij willen 
toch graag iets organiseren voor onze meiden. 
Wilt u ons steunen? Dat kan! 

Stem dan nu op Carnavalsvereniging OLUM via 
www.rabobank.nl/clubsupport. 

Stemmen kan vanaf 5 oktober t/m 25 oktober. 
Alvast bedankt voor uw steun! 

 

Betaling contributie Vriendenkring 

Helaas wordt Carnaval 2020-2021 niet zoals u van ons gewend bent. 
Indien de situatie het toe laat hopen wij toch iets te  organiseren voor 
onze leden. Daarom hopen wij dan toch uw steun te mogen ontvangen. 
Want samen met onze leden van de Vriendenkring is het elk jaar weer 
een feest! 

Het bedrag voor de vriendkring bedraagt €22,00 per jaar. U kunt dit 
overmaken op het volgende Rekeningnummer: 
NL60RABO0348040504. Let op: Dit is een ander rekeningnummer 
dan voorheen! Graag vermelden in omschrijving: Contributie (naam). 

Betalen kan ik via de volgende link: https://
betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?
id=nskcFFsfQhyEDyIp4gk9Hg 

 

Wij bedanken u voor uw steun en hopen u snel weer te mogen          
ontvangen op een van onze activiteiten. 
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