Ledenbrief januari 2022
Beste leden.
De premier had deze keer, op 14 januari, eens goed nieuws voor ons.
Weliswaar kan nog niet alles, maar voor “In de Vrijloop” betekent het dat de deuren weer
geopend mogen worden. Kort en goed:
VANAF MAANDAG 17 JANUARI
KUNT U WEER TERECHT IN
“IN DE VRIJLOOP”.
Dit geldt voor leden die gevaccineerd zijn en dit kunnen aantonen met het corona
toegangsbewijs. (de QR-code)
Nieuw is dat er een mondkapjesplicht geldt, ook als u zit. Tenzij zulks niet goed mogelijk
is.
En de anderhalve meter afstand dient gehandhaafd te worden.
Er mag gezongen worden maar we laten het aan het bestuur van de diverse groepen of
de leiding daarvan over of zij zulks verantwoord vinden. Dat geldt dus niet alleen voor het
koor.
Ook de kringloopwinkel kan de deuren weer openen. Winkels mogen open tot
17.00 uur. Dus dat is voor onze winkel geen probleem. Wel geldt hier een beperkt aantal
klanten (de 1,5 meter maatregel) en verplicht mondkapje.
ER IS NOG IETS WAT U MOET WETEN: TOT EIND VAN DE MAAND KAN ER GEEN
KOFFIE UIT DE MACHINE GESCHONKEN WORDEN. HET APPARAAT IS DEFECT
EN DE NIEUWE MACHINE KOMT PAS EIND VAN DE MAAND.
WEL BESTAAT DE MOGELIJKHEID OM MOCCONA, THEE OF FRISDRANK TE
BESTELLEN.
We maken tevens van de gelegenheid gebruik om u te laten weten dat de
lidmaatschapscontributie eind januari automatisch wordt afgeschreven van uw rekening.
Het bedrag is aangepast aan hetgeen op de laatste Algemene Ledenvergadering is
overeengekomen. Dus inclusief een bijdrage voor het Bouwfonds.
Tot slot: de geplande Opfriscursus Verkeer van 19 januari vindt geen doorgang. Die kunt
u dus schrappen in uw agenda. Een nieuwe datum volgt nog.
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.
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