Nieuwsbrief november 2020
Wegens de nieuw aangekondigde maatregelen om het corona
virus onder de knie te krijgen is ons clubgebouw voor vereniging
doeleinde vanaf 5 november twee weken gesloten. Onze klusdag
op woensdag is dus ook voor 2 weken dicht. Alleen voor de school
opleidingen is ons gebouw open, maar we laten niemand zonder
geldige redenen toe. U mag wel voer bestellen en af komen halen,
wanneer wij er zijn. Donderdag ochtend is er school opleiding
tussen 09.00 – 12.00 uur. U kunt dan afspraak maken met Erik
voor het afhalen van uw bestelling. Dit plaatsen wij dan in het
halletje wanneer betaling is voldaan.
Er schijnt iemand leden van onze vereniging te benaderen, met
een smoesje over dat de betaling van de contributie voor dit jaar
nog niet is voldaan. Wij hebben geen automatische incasso en alle
leden hebben hun contributie netjes betaald. Trapt hier dus niet
in en betaal niet aan deze persoon.
Zaterdag 28 november vogelbeurs. Alleen als de RIVM regels en
genomen maatregelen van het kabinet dit toelaten. Om rond 11.00 uur
zal de Voliere GOK de 4 winnende getallen presenteren. Alleen leden
die de € 5,00 hebben voldaan, voor dat de trekking gaat beginnen
spelen mee om de prijzen.
Hebt u nog producten nodig van 123vogelproducten.nl geeft dit
dan tijdig door, zodat Werner deze de vrijdag ervoor mee kan
brengen.

Ondanks de dalende aantallen Corona besmettingen, wijzen wij u
dringend op uw eigen verantwoording, ontsmet uw handen bij binnen
komst, draag een mondkapje en u kunt altijd handschoentjes dragen
die op de plank rechts voor de toiletten staan.
Wij handhaven de 30 personen door middel van het omhangen van de
linten 1t/m 30. Gaat u naar de grote zaal, dan moet u uw lint inleveren,
maar mag u zonder lint niet meer terug naar de Joop Piket zaal.
Er wordt 4 weken geen alcohol geschonken.
Laten wij met zijn allen ons houden aan de 1,5 meter afstand tussen
alle aanwezige personen, dit geld zeker in de verkoopzaal.
Blijf thuis als u ook maar vermoedt dat u gezondheidklachten bezit.
Wij stellen klanten in de gelegenheid om aan het loket bij het raam uw
bestelling af te halen, zodat u helemaal niet binnen hoeft te komen. U
kunt via de achterdeur en het pad naar de stoep het pand verlaten,
zodat er niet langs elkaar gelopen hoeft te worden.
Woensdag zijn wij er twee weken niet, dan kunt altijd voer komen
halen.
Zit u om voer verlegen, bel Erik(06-36208353) voor een afspraak.
Het bestuur

