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Bericht vanuit het bestuur
Beste leden,
Het is al weer even geleden, maar begin maart heeft het bestuur jullie het
bericht moeten sturen dat vanaf dat moment ALLE activiteiten en evenementen
zouden worden gestopt, geannuleerd of uitgesteld.
De reden hiervoor was destijds helder, het Covid-19 virus was hard op weg
bezit te nemen van de wereld, en al snel werden we geconfronteerd met de ,
inmiddels alom bekende , lock down.
Het bestuur hoopt dat alle leden hier goed doorheen zijn gekomen, voor zover
bij het bestuur is er slechts 1 lid aan dit virus overleden, maar daar zijn jullie
over geïnformeerd.
Inmiddels zijn er allerlei aanpassingen in proces ten aanzien van het verlichten
van de “lock down”. Dat heeft het bestuur ertoe aangezet om actie te
ondernemen.
In de afgelopen 2 weken heeft het bestuur via video verbindingen overleg
gevoerd over, hoe nu verder. Helder daarbij werd dat de inbreng van
coördinatoren en de deelnemers aan activiteiten van belang zou zijn. Het
bestuur kan niet eenzijdig besluiten hoe nu verder.
Inmiddels is er digitaal (via de mail of whatts app) overleg gevoerd met alle
coördinatoren, centraal daarbij was de vraag:
Willen jullie weer op gaan starten, zo ja wanneer. Dit uiteraard in alle gevallen er
van uit gaande dat de regels die in het kader van samenzijn , binnen of buiten,
zou plaats moeten vinden binnen de regels die vanuit Madrid voor alles en
iedereen gelden.

Het bestuur kan met trots melden dat alle coördinatoren, eenieder op zijn eigen
manier, hebben gereageerd op deze oproep. Uit alle informatie is het mogelijk
geweest om het bestuur tot een conclusie te laten komen. Deze conclusie is dat
een zekere voorzichtigheid valt op te tekenen uit deze reacties. Een viertal
activiteiten zijn wel gestart, of denken daar aan, meer de meeste anderen zijn
om verschillende redenen er nog net aan toe en willen nog wachten.
Naast dit rondje langs de activiteiten was er binnen het bestuur een plan om
¨elkaar weer eens zien¨ evenement te gaan organiseren. Gedachte hierbij was
om dat eind juni te organiseren. Het rondje langs de coördinatoren, en de
voorzichtigheid daarbij heeft het bestuur doen besluiten om dit (nog) niet te
doen. Plannen zijn doorgeschoven naar begin september, dus tillen we het over
de zomer heen. Er zal dan meer duidelijk zijn rond de ontwikkeling van het
virus, en de al of niet beëindigde maatregelen van de regering van Spanje.
Het bestuur zal de leden hier tijdig over informeren, eerste min of meer officiële
start zou kunnen zijn de inloopochtend van de laatste woensdag van augustus.
Houdt hiervoor de nieuwsbrief van augustus goed in de gaten
Het bestuur
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