Tussentijdse nieuwsbrief VTV Pastoor Barten
Maandagavond 23 maart heeft premier Rutte via een persconferentie nieuwe
maatregelen afgekondigd in verband met het Coronavirus. Omdat dit ook
gevolgen heeft voor onze vereniging sturen we jullie een tussentijdse
nieuwsbrief. Hierin beschrijven we welke gevolgen de maatregelen hebben voor
onze vereniging.
De kantine en spreekuren van het bestuur
De kantine blijft tot 1 juni gesloten. Dat betekent ook dat de toiletten in de
kantine niet bereikbaar zijn. Het toilet aan de achterzijde van het kantinegebouw
is wel bereikbaar. Ieder lid heeft een sleutel van het terrein en dus ook van dit
toilet.
Normaal is op zaterdagochtend iemand van het bestuur in de kantine aanwezig
om vragen te beantwoorden, nieuwe contracten uit te geven etc. De spreekuren
in maart, april en mei zullen vervallen. Mocht u toch vragen hebben, dan is het
bestuur via email bereikbaar (pastoorbarten@gmail.com).
Betalen
Omdat de spreekuren de komende maanden vervallen kan er niet meer contant
worden betaald. 50 personen hebben tot nu toe niet betaald; maak het bedrag
over op rekeningnummer NL44 RBRB 0706 6228 04 t.n.v. VTV Pastoor Barten.
De winkel
De winkel blijft gewoon open van 10.00-11.15 u, zoals in gewone tijden. 4 à 5
dagen in de week en altijd op zaterdagmorgen. In de winkel wordt steeds 1
persoon toegelaten en de afstand tussen ‘achter de balie’ en ‘voor de balie’ zal
vergroot worden, zodat er minimaal 1,5 meter afstand ontstaat.
Zomerplanten
De zomerplanten zullen gewoon geleverd gaan worden. Houd onze
internetpagina www.vtvpastoorbarten.nl in de gaten. Dan ziet u wanneer de
zomerplanten opgehaald kunnen worden in de winkel.
Onderhoud complex
Normaal wordt er 1x per maand via ‘werkbeurten’ onderhoud aan ons complex
gepleegd. U heeft de indeling in werkbeurten bij de factuur van dit jaar
ontvangen. Omdat nu het advies is om altijd 1,5 meter afstand te houden en
geen groepsactiviteiten te ondernemen zullen de werkbeurten van 18 april en 9
mei vervallen. De eerstvolgende werkbeurt is gepland op 6 juni.
Het onderhouden van je eigen tuin en aanliggend pad kan natuurlijk wel door
blijven gaan. De eisen aan onderhoud van tuin en pad zullen dus gewoon
worden gehandhaafd. En controles worden gewoon uitgevoerd 😊.
Bijzondere activiteiten
Omdat er geen groepsactiviteiten tot 1 juni georganiseerd mogen worden
vervallen de volgende activiteiten op onze vereniging:
* geen kaartavond op 3 april
* geen moederdag- actie op zondag 10 mei
* geen voorlichtingsmiddag op 16 mei
* geen Go-toernooi op 1 juni

Ook op de tuin geldt dat we met maximaal twee mensen samen zijn en dat
iedereen 1,5 meter afstand houdt om het corona-virus zo snel mogelijk de kop
in te drukken!
Wij wensen jullie deze lente veel fijne en zonnige uren op de tuin.
Het bestuur

