Goedemiddag,
De maatregelen rondom het coronavirus vragen veel van ons allemaal. In navolging van de
oproep van het kabinet, heeft ook de Gemeente Rotterdam een noodverordening ingesteld.
Deze noodverordening kun je hier downloaden
https://vr-rr.nl/actueel/@56744/noodverordening-0/
Dit is om verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan.
De Gemeente Rotterdam en SViN zijn zich ervan bewust dat dit een enorme impact heeft.
Enerzijds voor de leden, maar ook voor het bestuur.
De aanscherping van de maatregelen zijn erop gericht om zoveel mogelijk groepsvorming te
voorkomen en sociale contact te beperken. Dit houdt ook in dat er niet wordt gebarbecued
met meer dan 2 personen. Hoewel we vanzelfsprekend graag zien dat de leden bezig zijn
met tuinieren, benadrukken wij dat het van belang is om ons allemaal in ieder geval tot 01
juni 2020 aan de volgende richtlijnen te houden:
•
•
•
•
•

het verenigingsgebouw, toiletgebouw, schuur, winkel, sportveldje is dicht/afgesloten
tuinieren in de semi-openbare ruimte is alleen toegestaan met 2 personen op
minimaal 1,5 meter van elkaar
samenkomsten zoals algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en
commissievergaderingen zijn verboden
jongeren wordt niet de gelegenheid geboden gebruik te maken van voorzieningen
zoals sportvelden
leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis.

De verenigingen die aangesloten zijn bij het AVVN hebben deze week een nieuwsbrief
ontvangen.
Graag verwijzen wij jullie met deze link naar de website van het
AVVN https://avvn.nl/coronavirus-en-de-tuinvereniging
Om de maatregelen aan alle tuinders kenbaar te maken, zenden wij als bijlage een pamflet.
Dit kan opgehangen worden op de toegangshekken, het verenigingsgebouw en eventuele
andere gemeenschappelijke gebouwen. Ook kan dit pamflet per email doorgestuurd worden
naar de tuinleden.
Wij horen graag wanneer jullie besluiten het complex te sluiten. Vanaf volgende week
worden in principe de maaiwerkzaamheden opgestart.
Laten we hopen dat al deze maatregelen snel zullen leiden tot een normalen situatie en alle
activiteiten weer kunnen hervat als voorheen.
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