Vrijdag 13 maart 2010
Beste leden, docenten, opleiders en belangstellenden,
Zoals gisteren aangekondigd heeft het bestuur zich naar aanleiding van de
Corona-maatregelen van de regering beraden over de consequenties voor de
vereniging en de vraag hoe daarop juist voor u duidelijkheid te bieden.
Het bestuur heeft het met de Corona-maatregelen niet gemakkelijk gehad want
waar de landelijke bond het voorbeeld van de KNVB en later het NOC/NSF
volgde riep de Limburgse bond juist op om vast te houden een het landelijke
pakket te volgen. Bovendien kon goede raad van GGD Zuid-Limburg geen
duidelijk advies bieden.
Het bestuur heeft daarom – uit zorgvuldigheid en voorzorg voor de
verspreiding van dit ongekende virus - besloten dat per direct vandaag vrijdag
13 maart 2020 voor een periode vooralsnog tot 31 maart er geen grotere
verenigingsactiviteiten zullen plaatsvinden.
Dus:
- Geen repetities van welke geleding dan ook
- Geen algemene ledenvergadering
Nieuwe data volgen wanneer er meer duidelijkheid is.
Lessen en instructies die nagenoeg één op één plaats vinden kunnen doorgaan
maar dat gebeurd dan in overleg met diegenen die het betreft (of hun ouders).
Wanneer lessen vervallen wordt dat bij het secretariaat gemeld zodat dit aan
De Borenburg kan worden doorgegeven en het overzicht gehouden kan
worden.
De inzameling van oud papier en oude metalen gaat gewoon door!
Ook het concert van 19 april met Jacques Vriens gaat (vooralsnog) door, maar
is wel voorwerp van overleg.

De impact van de regeringsmaatregelen op De Borenburg kan nu nog niet
ingeschat worden. Overleg heeft wel plaats gevonden maar het
Borenburgteam kon nog geen uitsluitsel geven over de vraag hoe het met deze
situatie om zal (kunnen) gaan. Sluiting op eigen initiatief of drastische
beperking van de openingstijden tot en met 31 maart (en mogelijk daarna) mag
echter niet uitgesloten worden.
Let er op dat in deze situatie alle contacten met De Borenburg uitsluitend via
het secretariaat lopen.
Van alle leden wordt geëist dat ze zich aan het landelijk protocol houden dus
afwezig blijven bij klachten van neus, ademhaling, keel of koorts.
Als bestuur hebben we gemeend op deze manier het beste antwoord op deze
situatie te geven. En we zijn een vereniging waar het om de mensen gaat. Bel
zo nodig een keer extra op en ga een bezoekje of groet niet zomaar uit de weg.
Wees voorzichtig, houdt je aan het protocol maar we zijn er niet alleen voor de
muziek maar vooral ook voor elkaar!
Vriendelijke groet,
Uw secretaris
Jan Molleman

Bijgaand:
- De maatregelen van 12 maart
- De flyer van het RIVM
- Memo KNMO

