
 

 
 

Beste leden, 

Er is in de middag van 12 maart 2020 een persconferentie uitgezonden vanuit de overheid 

omtrent het coronavirus. In deze persconferentie is een aantal maatregelen genoemd die 

gelden voor heel Nederland. Wij als bestuur voelen ons genoodzaakt om jullie per 

nieuwsbrief te informeren over de maatregelen die gelden voor onze vereniging Sv. 

Arboricultura (hierna genoemd: vereniging). Voor alle maatregelen die niet van toepassing 

zijn voor onze vereniging raden wij jullie aan om de adviezen van het RIVM op te volgen. 

Uit de maatregelen die genomen en verplicht gesteld zijn vanuit de overheid hebben wij 

twee maatregelen gevonden die gelden voor onze vereniging. Ten eerste moeten alle 

activiteiten in Nederland met meer dan 100 personen worden afgelast. Ten tweede moet 

iedereen in Nederland thuisblijven bij griep-, koorts- en/of hoestklachten. 

Voor onze vereniging hebben wij daarom de volgende maatregelen getroffen die voorlopig 

gelden tot 1 april aanstaande: 

- Voor alle activiteiten die wij organiseren vanuit de vereniging stellen wij een 

maximaal aantal aanwezigen van 100 personen. Dit gaan wij nastreven door bij te 

houden hoeveel personen aanwezig zijn bij een activiteit. Per soort activiteit hebben 

wij hiervoor een plan klaarliggen. Onder activiteiten valt alles wat georganiseerd 

wordt vanuit de vereniging, zoals; avonden in de Soos, activiteiten op het terrein van 

Hogeschool Van Hall Larenstein etcetera. 

- Bij griep-, koorts- en/of hoestklachten is het aangeraden om thuis te blijven. Wij gaan 

ervan uit dat iedereen dit voor zichzelf kan inschatten. 

‘Gaîtenkamp’, dat plaatsvindt van 20 tot en met 22 maart, gaat vooralsnog door. Wel zullen 

wij maatregelen treffen wat betreft persoonlijke hygiëne. Daarnaast zal er bij aankomst van 

het weekend meer toelichting gegeven worden hoe wij gedurende het weekend omgaan 

met het coronavirus. 

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 hebben aan de hand van deze nieuwsbrief, voel je dan vrij om contact 

op te nemen met het dagelijks bestuur. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Dagelijks bestuur 2020-2021 

Sv. Arboricultura 


