
 

 
 

Beste leden, 

Er is in de middag van 15 maart 2020 een persconferentie uitgezonden vanuit de overheid 

omtrent het coronavirus. In deze persconferentie is de maatregel naar voren gekomen dat 

alle horeca met ingang van 15 maart gesloten moeten worden. Daarnaast zijn er strengere 

maatregelen en adviezen getroffen sinds de persconferentie van 12 maart. 

Wij voelen ons verplicht om de hierboven beschreven maatregelen na te leven en zelf meer 

maatregelen te treffen. Dit gezien ten strengste wordt afgeraden om sociaal contact op te 

zoeken. 

Voor onze vereniging Sv. Arboricultura (hierna genoemd: vereniging) hebben wij hierom de 

volgende maatregel getroffen die voorlopig geldt tot en met 6 april aanstaande: 

- Alle activiteiten die te maken hebben met de vereniging gaan niet meer door. Dit 

houdt in; de Soos gaat dicht, Huize Larenstein gaat dicht, fysieke vergaderingen 

worden afgelast en alle overige activiteiten die georganiseerd zijn door of voor de 

vereniging worden afgelast. 

Gaîtenkamp, dat plaatsvindt van 20 tot en met 22 maart,  kan hierdoor helaas niet 

plaatsvinden. Alle leden die zich ingeschreven hebben, hoeven hiervoor niet te betalen, dit 

wordt gedekt door de vereniging. Of het weekend kan plaatsvinden op een andere datum, 

wordt op een later moment naar gekeken. De maatregel verbiedt ons niet om dit weekend 

niet door te laten gaan. Het is onverstandig om dit weekend door te laten gaan gezien wij 

met een groot aantal personen meerdere dagen nauw contact met elkaar hebben. 

Mocht iemand zich genoodzaakt voelen om een fysieke vergadering of activiteit door te 

laten gaan, dan kan er bij de voorzitter om een uitzondering gevraagd worden. De kans dat 

dit voorstel aangenomen wordt is klein, alleen willen wij jullie wel de mogelijkheid bieden 

om dit onderbouwd aan te vragen. Er kan dan contact opgenomen worden via 

'voorzitter@arboricultura.nl' of '06-81743822'. 

Wij hopen dat iedereen begrip heeft voor de getroffen maatregelen. Het liefst hadden wij 

gezien dat deze maatregelen niet nodig waren. Alleen willen wij de gezondheid van onze 

leden waarborgen en ons houden aan de gestelde maatregelen vanuit de overheid. 

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben aan de hand van deze nieuwsbrief, neem dan 

vooral contact op met ons. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Dagelijks bestuur 2020-2021 

Sv. Arboricultura 


