Covid maatregelen – hoe nu verder?
Beste leden:
Onze sociëteit wordt hard geraakt door alle maatregelen ter bestrijding van het Covid19 virus.
Vanaf 4 november zijn er opnieuw strengere maatregelen afgekondigd, waardoor het
bestuur genoodzaakt was de sociëteit gesloten te houden.
Het bestuur beseft dat eenzaamheid onder ouderen in deze periode een probleem
gaat vormen. Daarom zullen we binnen de gestelde kaders mogelijkheden gaan zoeken om de soos zo spoedig mogelijk te gaan openen.
De thans geldende maatregelen eindigen op woensdag 18 november. Mochten de
maatregelen in die week terug gaan naar de situatie die gold in de 2e helft van oktober dan zullen we toch gaan kijken wat er binnen die regels mogelijk is. Ons is gebleken dat vergelijkbare lokalen in die periode wel, beperkt open zijn geweest.
Daar zal het bestuur ook naar gaan streven, met wellicht maatregelen zoals een beperkte toegang, en als het nodig is kunnen we ook nog gaan overwegen met een reserveringssysteem te gaan werken.
We zullen dan ook gaan werken met openstelling tijdens de ochtenduren, dit om een
spreiding van het soosbezoek mogelijk te maken.
Het is nog even afwachten maar het streven is om de soos op donderdag 19 november te openen. Houdt de website in de gaten voor nader nieuws.
Het bestuur.

Soos geopend, en dan??
De besmettingscijfers dalen, en hopelijk zet deze trend zich voort. We hebben dus goede verwachtingen
over de mogelijkheden om de soos te kunnen openen.
Wel verwachten we dat er nog beperkingen zijn. Kan de bar open, of is het tenminste mogelijk de koffiemachine te gebruiken? We zullen in elk geval over stappen op gebruik van wegwerp koffiebekers in de
soos. Dat is hygiënisch verantwoord, er hoeft niemand uw kopje meer aan te raken, dat kan zo de
prullenbak in.
Alle andere maatregelen, wel of geen mondkapjes, hoeveel biljarts open, hoeveel mensen tegelijk
maximaal in de soos., wel of niet reserveren, dat blijft ook voor ons nog koffiedik kijken. Na de persconferentie van komende week , op 17 november, zal het bestuur weer gaan vergaderen. Houdt de website in
de gaten om te zien wat er gaat gebeuren. We zullen ook weer bij de soos posters gaan ophangen waar
u kunt zien wanneer en hoe de soos geopend gaat worden.

Biljarten.

Kerstattentie.

Het duurt nog een
paar weken, maar
toch:
De onderlinge competities zullen in
elk geval niet voor januari opgestart
worden. Als het dan mogelijk is dan
zullen de wedstrijden in korte termijn
moeten worden afgewerkt.

Ook dit jaar zullen we
in ieder geval weer de
kerstrollade gaan uitdelen aan de leden, met daarbij nog een verrassing
om het Corona leed te verzachten

