
 

 
 

Woensdag 1 april 2020, Leiderdorp 

Beste leden, 

Op dinsdag 31 maart is er een persconferentie geweest vanuit de overheid. Hieruit is onder andere 

gebleken dat de huidige maatregelen voorlopig verlengd worden tot en met dinsdag 28 april, 

hiermee worden de maatrelen uit de voorgaande nieuwsbrief ook verlengd. Wat betreft de fysieke 

activiteiten en de sluiting van de Soos, deze worden verlengd tot en met zondag 3 mei. Dit vanwege 

de meivakantie. 

Wij willen alle leden van Sv. Arboricultura (hierna genoemd: vereniging) zoveel als mogelijk met elkaar 

verbonden houden, alleen wel op gepaste afstand. Dit doen wij door digitale activiteiten te 

organiseren, een platform aan te maken om contact met elkaar te houden, de Algemene Leden 

Vergadering (hierna genoemd: ALV) op een andere manier door te zetten en opties te bekijken voor 

het ondersteunen van mensen die hulp kunnen gebruiken in deze tijd van crisis. 

Hieronder bovengenoemde acties iets concreter toegelicht. 

- Er worden digitale activiteiten opgezet die plaats zullen vinden op dins- en donderdagen. 

Voorlopig zijn deze ingepland tot en met twee weken na de nieuwe datum voor de verlenging 

van de maatregelen. De planning wordt gedeeld na het versturen van deze brief. 

- Om 24/7 met elkaar te kunnen communiceren doormiddel van spraak en chatten wordt er een 

Discord groep aangemaakt. Voeg ‘Lars Fasel#5667’ toe op Discord en je zal zo snel mogelijk 

aan de groep toegevoegd worden. Dat je huiswerk, werk of iets anders te doen hebt: het is 

leuk om even in te springen zodat je met alle Gaîten bij kan praten. 

- De ALV van april en juni worden samengevoegd in één ALV en zal plaatsvinden op woensdag 

13 mei om 19.30 uur. Voor nu verwachten wij dat deze digitaal zal plaatsvinden, echter kan 

dit gezien de onzekerheid nog wijzigen. Wij hebben een platform op het oog met vele opties 

om een goede vergaderstructuur aan te kunnen brengen, deze wordt nader bekeken. Hoe 

alles exact in zijn werking gaat is in de uitwerkingsfase. Mocht het tegen die tijd nodig zijn in 

juni alsnog een ALV te houden, dan zullen wij dit laten weten. Wij streven naar een 

goedlopende ALV en brengen jullie tijdig op de hoogte hoe alles in zijn werking zal gaan. 

- Opties voor het ondersteunen van mensen die hulp kunnen gebruiken in deze tijd van crisis 

wordt op het moment uitvoerig naar gezocht. Ook hier horen jullie zo snel mogelijk meer over. 

Als laatste willen wij als bestuur meegeven dat wij ons best doen om in deze ongebruikelijke tijden het 

beste ervan te maken voor de vereniging. Echter is deze situatie voor ons ook nieuw en zijn alle tips 

en/of opmerkingen van harte welkom. Deze kunnen neergelegd worden bij de voorzitter per 

‘voorzitter@arboricultura.nl’ of ’06-81743822’. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Dagelijks bestuur 2020-2021 

Sv. Arboricultura 


