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Activiteiten, we gaan weer opstarten…..  

Op moment van schrijven (10 april) zijn er al wel berichten uitgelekt dat er versoepelingen 

aankomen later deze maand, maar definitief is het nu nog zeker niet. Toch hangt er verandering in 

de lucht. Reden waarom we de eerste stappen gaan zetten om een aantal activiteiten weer op te 

kunnen starten, naar verwachting zo spoedig mogelijk na half mei aanstaande. Dit betekent dat 

we onder strikte voorwaarden weer beginnen met het organiseren van een aantal activiteiten die 

onder de huidige coronamaatregelen wellicht zullen kunnen plaats vinden. Indien de overheid de 

verscherpte coronamaatregelen tegen de verwachting in toch nog handhaaft of tussentijds nog weer 

aanscherpt, zullen deze vanzelfsprekend worden gerespecteerd en van invloed zijn op onze 

mogelijkheden om wat te kunnen organiseren. Alles dus met het nodige voorbehoud ! 

De voorwaarden die wij voor deelname hanteren zijn o.a.; 

• Geldig vaccinatiebewijs kunnen overleggen ! 

• Vooraf; verplicht schriftelijk aanmelden en registratie van deelname aan een of meerdere 

activiteiten, 

• Vertoning van ledenpas en/of identiteitskaart + vaccinatiebewijs bij aankomst / 

binnengaan, 

• Respecteren van de normale coronamaatregelen : 

- minimaal 1 ½ meter afstand onderling bewaren, 

- dragen van een mondkapje tijdens lopen binnen de gebouwen (als u zit kunt u deze evt. 

afdoen), 

- hygiëne voorschriften in acht nemen (regelmatig handen wassen etc.), 

- direct afmelden indien u zich niet lekker voelt, bij verkoudheid, hoesten etc., 

- opvolgen van de veiligheidsinstructies door de betrokken leidinggevende(n) van de 

activiteit. 

Indien deelnemers zich herhaaldelijk of bewust niet aan deze regels houden, zullen ze tot nader 

order worden uitgesloten van deelname. Dit willen we beslist voorkomen, maar is noodzakelijk om 

de gewenste veiligheid voor een ieder te waarborgen, dus respecteer het bovenstaande alstublieft ! 

Na ontvangst van uw schriftelijke aanmelding, zult u bericht ontvangen (Bevestiging) of en zo ja, 

per wanneer u kunt deelnemen en tot wanneer. Er zijn doorlopende activiteiten, maar ook 

activiteiten die maar 1 x per maand of anders plaats vinden. Op uw bevestiging staat dus een 

begindatum en een mogelijke einddatum, let u daarop. Voor eventuele deelname na de einddatum 

moet u zich opnieuw aanmelden. Bedenkt u zich na aanmelding dat u toch liever nog even wilt 

wachten met deelnemen, meldt u zich dan ook zo spoedig mogelijk weer af. Heeft u een bevestiging 

ontvangen en komt u (zonder kennisgeving) een paar keer niet, dan vervalt automatisch uw recht op 

deelname voor de afgesproken termijn en nodigen wij eventueel een andere deelnemer uit om uw 

plaats in te nemen.  

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per soort activiteit, kan het noodzakelijk zijn dat we de 

activiteiten moeten opsplitsen in meerdere groepen om alle aanmeldingen zoveel mogelijk de kans 

te geven om deel te nemen. Daardoor kan het bijv. zijn dat groepen om en om aan de beurt zijn om 

deel te nemen. Let u daarom op bij het aanmelden als u zich samen met iemand anders wilt 

aanmelden, voeg uw aanmeldingsformulieren samen in 1 enveloppe en voeg een briefje toe dat u 

samen wilt deelnemen met …… Doet u het anders, dan loopt u grote kans dat u evt. niet samen 

gelijktijdig kunt deelnemen !  

Van veel activiteiten is het op moment van schrijven nog niet duidelijk of ze al direct na half mei 

zullen opstarten. U zult in die gevallen bericht krijgen dat u weliswaar bent aangemeld maar dat de 

activiteit nog niet direct begint en u daarover bericht ontvangt zodra dat bekend zal zijn. Om die 

reden staan er bij alle activiteiten in de activiteitenagenda van deze Nieuwsbrief nog geen datums 

genoemd. De activiteiten vinden zo mogelijk op de gebruikelijke dagen en tijden van de week plaats. 
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Houdt u in elk geval vast aan de datums die genoemd worden in de (schriftelijke) bevestiging die u 

na aanmelding zult ontvangen (positief als u kunt meedoen, negatief of anders als u niet direct mee 

kunt doen). 

Dat is voor u en ons leidend als uitgangspunt, eventuele veranderingen op de daarin genoemde 

datums zullen u tijdig worden medegedeeld. Daartoe is het van belang uw actuele 

telefoonnummer(s) en e-mail adressen duidelijk leesbaar in te vullen op het aanmeldingsformulier. 

Daarmee controleren wij ook of deze gegevens in onze ledenadministratie eveneens bijgewerkt 

moeten worden. 


