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Tja, wat valt er nog te zeggen in al deze stilte. Het lijkt erop dat de ernst van de situatie inmiddels wel tot
bijna iedereen is doorgedrongen. Geen recreatieve overnachtingen meer en alleen nog de deur uit voor de
hoognodige boodschappen. Alles is erop gericht om zoveel als mogelijk thuis te blijven, hopelijk is dat
beleid succesvol en komen er snel ook weer leukere tijden.
Het bestuur heeft inmiddels moeten besluiten alle activiteiten tot 1 juni af te gelasten, dus bijvoorbeeld
geen kamp en geen rommelmarkt. Ook het werken met vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de verloting van de
jeugdcommissie, gaat dit jaar niet door. Daarna staan in principe nog twee activiteiten op de planning,
namelijk de avondvierdaagse en de familiedag als afsluiting seizoen. Of dit door kunnen gaan is maar zeer
de vraag, op 1 juni beslissen we daarover.
Gekorfbald wordt er dit seizoen niet meer, KNKV beslist op 6 april over de eindstanden en de promotie en
degradatie. Dat geldt zowel voor de zaalcompetitie als de veldcompetitie.
De voorraden in het korfje zijn bekeken, veel kan terug naar JUMBO (waarvoor hartelijk dank). Sommige
dingen zijn helaas (bijna) over de datum en wat nog een beetje houdbaar is hebben we geschonken aan de
voedselbank.
Verder zijn we begonnen met het in beeld brengen van de financiële gevolgen, want die zijn niet gering.
We missen de opbrengst van de verloting, de winst op de rommelmarkt, de omzet in de kantine, om maar
eens een paar dingen te noemen. Natuurlijk proberen we hier zo goed mogelijk mee om te gaan en ook
steun te vragen bij de overheid of bij de bond.
Kortom, allemaal nodige maar vervelende dingen terwijl we eigenlijk allemaal Tot Ons Plezier met onze
hobby bezig willen zijn. Samen sporten, even een praatje maken, samen een bakje koffie drinken, het is er
allemaal voorlopig niet bij.
Hopelijk komt dit tijd weer snel.
We houden jullie op de hoogte,
Namens het bestuur,
Hans Schild, voorzitter.
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