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CORONA EN NBVV

WE MOGEN WEER (BEPERKT)!!!!
In de persconferentie van afgelopen week werden de maatregelen m.b.t. het Corona virus nog meer versoepeld. Uiteraard zijn
er mensen blij, maar aan de andere kant ook mensen teleurgesteld, omdat voor hun sector de maatregelen nog niet ver genoeg
versoepeld konden worden.
In de persconferentie werd opnieuw niet expliciet aangegeven of de maatregelen van versoepeling ook van toepassing zijn op
bijeenkomsten van verenigingen, ook in hun eigen clubgebouwen.
Op 20 mei is daarom telefonisch contact opgenomen met het informatieloket van de Rijksoverheid die zich bezig houdt met alles omtrent Corona. Gelukkig werd hier de bevestiging gegeven dat ook vergaderingen en bijeenkomsten van verenigingen weer
toegestaan zijn en wel met een maximum van 30 personen, met in achtneming van de 1.5 meter regel. De noodverordening tot
samenscholing en verzamelen zal per 1 juni opgeheven worden.
Het was nodig hier duidelijk antwoord op te krijgen aangezien een eigen verenigingsgebouw geen voor publiek toegankelijke
plaats is, immers deze is alleen voor mensen die lid zijn. Daarnaast had het woord “club” wat onze minister-president benoemde,
een andere context.
Nu het duidelijk is dat verenigingen hun “gang” weer mogen gaan is het belangrijk voor u om te weten dat bijeenkomsten en
vergaderingen die u gaat organiseren geheel onder eigen verantwoording vallen. U doet er verstandig aan de regels die voorgeschreven zijn goed in het oog te houden en de bijeenkomsten en vergaderingen zodanig te organiseren dat u zichzelf niet in de
problemen brengt. Nog steeds volgen er sancties door bevoegde ambtenaren op overtredingen van de regels.
Het bezoeken van een vergadering of bijeenkomst is voor ieder individueel NBvV lid niet verplicht, doch een eigen keuze. Graag
wil het hoofdbestuur nogmaals benadrukken in het belang van de leden en de organisatie: “Bent u verkouden, grieperig, benauwd of hebt u koorts! Ga dan niet naar een bijeenkomst, hoe graag u ook zou willen en hoezeer u de drang ook hebt”.
De beslissingen genomen in eerdere nieuwsbrieven, m.b.t. keurmeesterbijeenkomsten, fysieke opleidingen en districtsbijeenkomsten blijven dan ook gehandhaafd. Zie hiervoor de informatie in de eerder uitgebrachte nieuwsbrieven.
Het hoofdbestuur komt in juni voor het eerst weer fysiek bij elkaar. Zo snel als mogelijk zult u op de hoogte gebracht worden van
de datum, plaats en wijze waarop de AV gehouden gaat worden. Uiteraard indien HET KAN!
Mocht u zekerheid willen omtrent eventuele regels die de veiligheidsregio uitgebracht heeft dient u zich te verstaan met de
veiligheidscoördinator van de gemeente, waar uw vereniging qua vestiging onder valt. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op de site van de veiligheidsregio waar u onder valt.
Steller namens het hoofdbestuur
Albert Zomer
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