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Geachte leden
De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Thuis, op het werk, maar ook in het
verenigingsleven. We blijven normaal gesproken allemaal zoveel mogelijk thuis. Hierdoor missen we
onze sociale contacten, maar ook onze activiteiten als een excursie of een lezing. Deze zijn juist
belangrijk aspecten van onze vereniging waar je normaal gesproken niet zo bij stil staat, maar op de
lange duur toch gaat missen.
Huidige maatregelen
Per 1 juli mogen er weer bijeenkomsten of activiteiten tot 100 personen worden georganiseerd.
In zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen, is het dan verplicht vooraf
te reserveren en vindt er ook een gezondheidscheck plaats. Uiteraard blijven in alle gevallen de
hygiënemaatregelen van kracht en moet er 1,5 meter afstand worden gehouden. Ook t.a.v.
buitenlocaties worden vaste zitplaatsen gehanteerd en zijn reserveringen en een gezondheidscheck
verplicht.
Nu bestaat ons ledenbestand veelal uit senioren.
Als organisator zijn wij als bestuur daardoor extra verantwoordelijk voor de naleving van de regels en
adviezen. Afhankelijk van de door de regering afgekondigde regelgeving kunnen we telkens
beoordelen of we al dan niet in een geschikte en betaalbare ruimte een bijeenkomst kunnen
organiseren, nadat we eventueel eerst een enquête onder de leden hebben gehouden.
De uiteindelijke beslissing is uiteraard aan het bestuur.
Olde Guet
Wat we niet gaan missen is het Olde Guet! Deze komt door de corona maatregelen later uit dan
gepland. Tijdens de eerste voorbereidingsmaanden was overleg niet mogelijk. Ook waren een aantal
schrijvers door de loc down niet in staat de nodige interviews af te nemen. Gelukkig zijn de
maatregelen iets versoepeld, waardoor ons ledenblad in juli alsnog bij u terecht komt. Een deel van
de bedoelde inhoud schuift wel door naar de volgende editie.
Jaarvergadering
De jaarvergadering die in maart gepland stond was al uitgesteld. Zoals het nu lijkt, kunnen we ook de
komende maanden niet op verantwoorde wijze samenkomen. Hierdoor vindt er tot nader bericht
geen jaarvergadering plaats.
Excursies en lezingen
Hetzelfde geldt ook voor excursies en lezingen. Er stond voor dit jaar een breed opgezette excursie
naar het dorp Anloo op het programma. Daarnaast zou in november de tweede lezing over het
ontstaan van het dorp De Wilp gepland. Helaas wordt ook deze bijeenkomst tot nader order
uitgesteld.
Wens
Zodra er nieuwe ontwikkelingen bekend zijn, zullen we dit met u delen via onze nieuwsbrieven en
onze website.
Laten we hopen dat we elkaar zo spoedig mogelijk in goede gezondheid en bij interessante
bijeenkomsten weer kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.

