Nieuwsbrief 2020 Coronavirus nr. 2

Bekijk de webversie

Nieuwe preventie
maatregelen tegen het
Coronavirus.
Dit weekend heeft het kabinet nieuwe
maatregelen afgekondigd om het virus zo
gecontroleerd mogelijk door het land te
laten gaan. Het bestuur heeft vanmiddag
na consultatie van verschillende
commissies besloten om deze maatregelen en adviezen te vertalen naar onze
vereniging en het complex.
Deze maatregelen duren in ieder geval tot en met 6 april 2020. Daarna worden
opnieuw afwegingen gemaakt.
Wat betekent dit voor de vereniging:
Het Trefpunt gaat op slot. Dit is een landelijke richtlijn Er is geen (beperkte)
horecafunctie toegestaan.
Er worden geen vergaderingen van het bestuur, commissies en anderen in
gehouden. Daar worden alternatieve mogelijkheden voor gezocht als groepapps,
skypen enz.
Het inschrijven van nieuwe kandidaatleden wordt opgeschort.
De taxatie van huisjes gaat niet door
De verkoop van huisjes gaat niet door.
De Klomp gaat 28 maart niet open.
De start van de Bingo 4 april gaat ook niet door.
Workshops en lezingen worden voorlopig niet georganiseerd door de Linnaeus
Leergang.
Kortom alle verenigingsactiviteiten worden tot nader order, maar in iedergeval tot
en met 6 april 2020, stilgezet. Deze mededelingen worden ook op de website van
Linnaeus bekend gemaakt.
Wat betekent dit voor het complex
De tuindiensten gaan vanaf zaterdag niet meer door.
Het complex kan wel open blijven en tuinders kunnen naar hun eigen tuin, mits
men tenminste 1,5 meter afstand houdt tot anderen.
Vermijdt direct sociaal contact zoveel mogelijk.
Kom niet naar de tuin als u verkouden bent, koorts heeft, of u ziek voelt.
Volg de richtlijnen van de overheid over hygienische handelen.
Deze adviezen gelden dus in ieder geval tot en met 6 april 2020 en zijn gebaseerd
op de informatie van de Rijksoverheid tot 16 maart 2020. Houd met regelmaat
berichtgeving van de overheid (RIVM) in de gaten en volg nieuwe (mogelijk
tussentijdse) algemene adviezen of maatregelen op.
Het bestuur houdt u op de hoogte en neemt deze vervelende maatregelen in ons
aller belang.
We hopen op uw inzet te kunnen rekenen als we op een later tijdstip de vereniging
weer kunnen starten en op uw begrip dat we als vereniging dit tuinseizoen een
behoorlijke achterstand oplopen. Maar voor nu, let goed op u zelf, uw naasten en
anderen.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@volkstuin-linnaeus.nl toe aan uw adresboek.

