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Kudelstaart, 10 mei 2020,
Beste leden HBV Target,
Afgelopen dinsdag 5 mei hebben wij weer met spanning gekeken naar onze ministerpresident inzake eventuele versoepeling in het Corona verhaal. Tot ons enthousiasme werd
aangekondigd dat de volwassen buitensporters ook weer aan de gang mochten.
Als bestuur hebben we direct besloten het draaiboek uit de kast te halen en een en ander
donderdag 7 mei op de vereniging onderling te bespreken om zodoende op z’n snelst dinsdag
12 mei te openen.
Na gebeld te hebben met de gemeente bleek dat we iets te hard van stapel liepen omdat de
gemeente eerst nog een noodverordening moet gaan maken voor de veiligheidsregio. Pas als
deze verordening er ligt kunnen onze plannen getoetst worden. Ze kunnen niet aangeven
hoelang dat gaat duren.
Daarna heb ik mij gewend tot ESA, dit is de club die de gezamenlijke sportaccomodaties in
Aalsmeer exploiteert. Daar heb ik gesproken met Jaap v/d Baan en hij heeft mij toegezegd te
willen proberen om onze zaak te bespoedigen.
Al met al dus nog geen groen licht voor onze vereniging. Ik vindt het jammer dat het allemaal
wat onduidelijk is en dat we in de ambtelijke molen zitten. Ik ben ervan overtuigd dat wij met
ons draaiboek en de inzet van onze leden tav de anderhalve meter verantwoordelijkheid zeker
kunnen gaan sporten maar helaas heb ik het niet voor het zeggen. Op overtredingen wordt nog
steeds gehandhaafd met de daarbij behorende hoge boetes. Waar ik ook wel van schrok is dat
sportkantines zoals nu gezegd tot 1 september dicht moeten blijven!
Ik wil jullie nogmaals vragen geduld te hebben met deze hele kwestie. Jullie mogen er op
rekenen dat wij er als bestuur alles aan doen om de zaak weer vlot te trekken maar tot op dit
moment is het nog een no-go.
Zodra er nieuws is zullen wij jullie informeren en ook de site wordt door Marco up to date
gehouden met daarop tevens de mededelingen van de NHB.
Hopelijk snel tot ziens!
Vriendelijke groet
Adri van Egmond
Namens bestuur HBV Target
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