Ledenbrief in verband met de corona-maatregelen.
Joure, 15 mei 2020
Beste leden,
In onze ledenbrief van begin april spraken we nog de hoop uit dat we onze deuren op 1 juni
weer zouden kunnen openen. Dat bleek ijdele hoop.
Het bestuur van “In de Vrijloop” is donderdag 14 mei bijeen geweest om zich over de situatie
van dit moment te buigen. Eerder deze maand kondigde het kabinet een aantal
versoepelingsmaatregelen af. Voor bepaalde sectoren is dat gunstig. Kappers mogen weer
aan het werk, basisscholen gaan open, er mag buiten worden gesport.
Vanaf 1 juni rijdt het openbaar vervoer weer een dienstregeling en kunnen
horecagelegenheden en bioscopen onder strikte voorwaarden de deuren weer openen.
Maar pas vanaf 1 september kunnen ook sportscholen, sportkantines weer open.
Ook dan pas kunnen contactsporten en binnensporten weer door iedereen worden
beoefend.
Als een individueel bestuurslid gevraagd zou worden of hij of zij het risico zou aandurven om
weer mee te doen aan een bepaalde activiteit, zou het antwoord heel misschien “ja” zijn.
Maar het bestuur heeft een grotere verantwoordelijkheid. Namelijk voor het welzijn en de
gezondheid van u allen. Nagenoeg al onze leden behoren gezien hun leeftijd tot de groep
met verhoogd risico. Daarbij komt nog dat velen niet 100% gezond zijn, wat een extra risico
met zich mee brengt.
Daarom heeft het bestuur unaniem besloten alle activiteiten van onze vereniging op te
schorten tot

Dinsdag 1 September 2020
Dit geldt ook voor de kringloopwinkel.
Het bestuur vraagt alle leiders en docenten om de komende weken na te denken hoe zij de
opstart van het nieuwe seizoen voor zich zien, met inachtneming van de van kracht zijnde
maatregelen zoals de 1½ meter afstand. Zeker waar het grotere groepen betreft zoals
klaverjassen, bridgen, yoga, beter bewegen, het koor en anderen. Laat het bestuur alsjeblieft
weten hoe u dat gedacht had. Dan kunnen we daar ook samen nog naar kijken of het
mogelijk is en aan de criteria voldoet.
Het bestuur komt weer bijeen op 18 augustus maar zodra er iets belangrijks te melden is
zullen we u daarvan op de hoogte brengen.
Als iedereen zich de komende weken, maanden zo goed mogelijk houdt aan de welbekende
maatregelen, hoe moeilijk dat soms ook is, dan is de kans levensgroot dat we op 1
september de deuren weer kunnen openen en dat we u dan, gezond en wel, weer kunnen
begroeten.
We hopen dat u daar begrip voor heeft.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

