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Deze nieuwsbrief is verzonden aan de bij De Zevensprong bekende emailadressen van
deelnemers, ouders, begeleiders, verzorgers en vrijwilligers.

Beste allemaal,
Het bestuur en de activiteitenleiders zijn afgelopen maandag bijeen geweest om te bezien of en
op welke wijze onze activiteiten weer kunnen worden opgestart.
In het algemeen kan worden gesteld dat de activiteiten waar voornamelijk kinderen aan
deelnemen weer zijn gestart. Kinderen tot 12 jaar hebben geen restrictie van 1,5 meter en juist
deze maatregel blijkt de grootste bottelneck te vormen voor de (jong) volwassenen.
Activiteitenleiders en bestuur hebben gezamenlijk besloten dat buiten de activiteiten vooraslnog
gesloten blijven, met uitzondering van de hieronder genoemde activiteiten.
a) Van start zijn:
Voetbal bij SV Hillegom. De groep is tweemaal bijeen geweest, op een groot veld gaat
het spelen prima, oefeningen zijn wijd uiteen. Maar tijdens het elkaar ontmoeten vooraf
en achteraf is het oppassen geblazen m.b.t. de 1,5 meter.
Paardrijden in Noordwijkerhout. De groep van 8 deelnemers rijdt in de “buitenbak”,
de paarden lopen achter elkaar. Deelnemers worden door familie of begeleiders op het
paard geholpen en er weer af gehaald.
Zwemmen in Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout. De zwembadprotocollen zijn
per zwembad verfijnd en gecommuniceerd met de ouders / begeleiders. Een hele
onderneming om alles zo veilig (afstand) en hygiënisch mogelijk te laten verlopen. Maar
met een ieders medewerking lukt het prima. In Lisse is door de grootte van de groep
een selectie gemaakt welke deelnemers wel en niet kunnen zwemmen. In
Noordwijkerhout kan, door het nog niet kunnen starten van een aantal instructeurs, aan een

groep beginners, die samen met een ouder zwemt in het diepe bad, geen zwemles gegeven worden.
Hoewel "vrij" met de ouder kan worden gezwommen, geeft het overgrote deel van deze deelnemers
er de voorkeur aan te wachten totdat instructeurs beschikbaar zijn. Voorts zijn er enige deelnemers
die uit voorzorg nog niet komen zwemmen. In Noordwijk past het de complete groep te laten
zwemmen, doch ook hier zijn enige deelnemers uit voorzorg nog niet komen zwemmen.
b) Wellicht binnenkort te verwachten:
Eetcafé “De Kromme Tafelpoot”. De vrijwilligers van het eetcafé zijn bijeen geweest
en in samenspraak met jongerencentrum Fascinus (gastheer van de groep) is uitgedacht
dat het mogelijk moet zijn om de RIVM richtlijnen in te vullen.
Deelnemers en begeleiders ontvangen binnenkort een brief van de activiteitenleider met
betrekking tot de ideeën.
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c) Alle overige activiteiten zullen zeker tot medio september dicht blijven. In de
vergadering is afgesproken dat begin september opnieuw een vergadering wordt belegd
om de dan ontstane situatie te bespreken. Er zullen ongetwijfeld veranderde (verruimde?)
RIVM maatregelen zijn, maar of de 1,5 meter ook zal worden “geschrapt” valt nog maar
te bezien. En juist die maatregel maakt dat we onze huidige activiteiten niet kunnen
vervolgen.
Vaartocht Lisse
De jaarlijkse vaartocht naar en op de Kagerplassen gaat dit jaar definitief NIET door. Heel spijtig,
maar met 130 personen op een boot doet de RIVM regels geweld aan.
Verhuur clubgebouw
Het clubgebouw kan door vrijwilligers worden gehuurd voor een partijtje of iets dergelijks. Het
bestuur heeft besloten de verhuur tot eind 2020 te stoppen. Tenzij de coronamaatregelen het
mogelijk gaan maken de verhuur eerder “te openen”.
Uitdaging?
De huidige activiteiten Bowling, De Bollenband, Jeu de boules, Rolstoel- en Stijldansen, Nordic
Walking, Soosavond en Kaagzeilen staan dus voorlopig stil.
Bestuur en activiteitenleiders zien wel een uitdaging voor ons allen: Misschien kunnen jullie ons
helpen aan leuke activiteiten die de bestaande kunnen vervangen. Laat je vooral niet leiden door
de mitsen en maren, elk idee is welkom en we kunnen dat wellicht uitwerken tot een toepasbaar
geheel.
We beseffen dat het best wel lastig zal zijn, maar met een beetje goede wil moet het toch
mogelijk zijn iets leuks te bedenken.
We horen het graag !!!
Tot besluit
Het bestuur volgt de maatregelen van de regering en de richtlijnen van het RIVM op de voet.
Voorop staat dat de deelnemers veilig en verantwoord van de activiteit(en) kunnen genieten.
Laat duidelijk zijn dat de uiteindelijke beslissing om naar een activiteit te komen te allen tijde
ligt bij de ouders of begeleiders.
Zodra een nieuwe ontwikkeling zichtbaar is zal dat via een nieuwsbrief als deze worden
gecommuniceerd.

Blijf gezond.
Het bestuur van Stichting De Zevensprong
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