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NIEUWSBRIEF A.C.P. “LES POINTEURS” 

NUMMER  4 – DATUM 18 MEI 2020 

ALGEMEEN 

Er zijn ruim veertien dagen voorbij en dus tijd voor de vierde Nieuwsbrief. Wij hebben deze even een 

paar dagen opgehouden om het laatste nieuws over de heropening accommodatie op te kunnen 

nemen. We mogen heropenen, zo hebben we vanmorgen te horen gekregen. 

BESTUURLIJKE OPMERKINGEN 

Het Bestuur heeft op 11 mei jl. haar eerste elektronische vergadering gehad. Het Draaiboek 

Heropening Accommodatie is daar besproken en vastgesteld. Het Draaiboek, plus de antwoorden op 

de aanvullend door wethouder Schotanus gestelde vragen, is op 12 mei ter goedkeuring bij de 

gemeente ingediend. Er is toegezegd dat ze het snel zullen beoordelen. 

We hebben vanmorgen – 18 mei - de instemming van de gemeente gehad. We mogen beginnen met 

spelen, mits we ons aan de protocollen van het RIVM houden. Inmiddels is er telefonisch in het 

bestuur afgestemd. We gaan op woensdag 20 mei as. om 13.00 uur heropenen. Voorlopig spelen 

we alleen op woensdag- en zaterdagmiddagen. We adviseren onze leden om maximaal 2 uur 

aanwezig te zijn, want er mogen nog geen toiletvoorzieningen geopend zijn. We sturen alle leden het 

Draaiboek plus de samenvatting met richtlijnen die bij ons gelden. Dit is een bijlage bij deze 

Nieuwsbrief. 

Het bestuur zal tot nader order op alle speeldagen een coronacoördinator aanstellen. Deze is 

zichtbaar aanwezig en zijn/haar aanwijzingen dienen strikt opgevolgd te worden. Zoals in 

Nieuwsbrief 3 vermeld, mag deze persoon ingrijpen als hij / zij daar aanleiding toe ziet. We doen dat 

voor het welzijn en de gezondheid van ieder Pointeurs lid. 

In alle gevallen geldt dat Les Pointeurs zich conformeert aan de aanwijzingen van overheid, 

gemeente Alphen aan den Rijn, NJBB en NOC*NSF. 

ACCOMMODATIE 

Vandaag zal de accommodatie klaar zijn om de leden binnen de richtlijnen en het draaiboek te 

kunnen ontvangen. We hebben ons geconcentreerd op buiten, want binnen blijft het voorlopig toch 

dicht. 

1,5 meter afstand houden zal (naar verwachting) nog maanden onverkort gelden.  

Beslist niet naar de club komen als je zelf, een familielid of enig ander persoon met wie je in contact 

bent (geweest) enig ziekteverschijnsel vertoont, komt daar gelijk achter aan. 

VERKOOP VOORRADEN KANTINE 

Nu we (bijna zeker) weten dat de kantine tot 1 september as. gesloten zal moeten blijven, gaan we 

de kantinevoorraden met een houdbaarheidsdatum van vóór september verkopen aan onze de 

leden. We beginnen er gelijk op woensdag 20 mei mee.  

Het betreft met name kratten bier, zowel normaal als alcohol vrij en frisdranken. We verkopen ze 

voor de normale kostprijs. Voor het bier en de frisdranken komt daar de emballage bij.  

Op is op! 
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SPONSOREN 

We willen ook in deze nieuwsbrief weer aandacht vestigen op drie adverteerders en sponsoren. Denk 

aan hen om de gevolgen van de corona virus te beperken. Hier zijn: 

 

 

 

Voor al uw bouw en klusbenodigdheden. 

Ook online bestellen. 

 

 Thuiszorg en ondersteuning op maat                                Voor uw computers en -reparaties 

 

 

DENK AAN JEZELF, JE FAMILIE en VRIENDEN.  

BLIJF GEZOND. HOU NOG EVEN VOL, BINNENKORT KUNNEN WE WEER VRIJ SPELEN! 

In deze Nieuwsbrief zijn bijdragen verwerkt van Bart Julsing, Tineke Walvis en Frans Walvis. 

E-mails met opmerkingen en suggesties kunnen jullie sturen naar: 

Tineke Walvis – tineke.walvis@kpnmail.nl 

Bart Julsing - bartjulsing@gmail.com 
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