1 mei 2020

Aan onze leden.
Wij willen jullie zo veel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond alle
ellende rond het Coronavirus en de kansen op het openstellen van het veld.
Na twee videovergaderingen met de gemeente, SRO en diverse andere verenigingen die
andere sporten bedrijven.
Hier onder geef ik jullie het laatste nieuws naar aanleiding van mijn vragen en suggesties om
te beginnen met aangepaste veiligheid door de helft van het aantal banen te gebruiken b.v.
de banen 2, 4, 6 en 8 en de jack door één persoon te laten neer leggen.
Geachte mevrouw Klasen,
Via Renger van Grinsven ontving ik uw bericht/stelling over de ouderensport in corona-tijd bij Bowls.
Bedankt voor het toesturen van deze heldere brief!
Met deze mail wil ik graag namens de gemeente reageren.
Het is heel begrijpelijk dat u zich zorgen maakt over de ouderen die normaal gesproken bowlen bij uw
vereniging. Zij missen inderdaad een stuk lichamelijke beweging en sociale contacten. Als gemeente Haarlem
maken we ons ook zorgen over deze groep. Daarom proberen we, in samenwerking met partijen als Sport
Support en welzijnspartijen in de stad, zoveel mogelijk mensen tóch op te zoeken en ook via andere
manieren beweging aan te bieden. Gelukkig zijn veel kwetsbaren in Haarlem daarmee in deze tijd toch
geholpen.
Deze groep is daarnaast ook het meest vatbaar voor de verschrikkelijke symptomen die bij het virus horen.
Daarom heeft het rijk hele strikte regels opgesteld voor bezoek en contact met en tussen ouderen. Dat is om
hen en de zorg te beschermen. Wij blijven als gemeente dit strikte beleid volgen. Dat betekent ook dat
activiteiten voor ouderen, en activiteiten , in Haarlem niet zijn toegestaan. En dus ook de activiteiten van uw
vereniging niet, ook niet als er voldoende manieren zijn om afstand te houden. De kans op (onbedoelde)
besmetting blijft eenvoudigweg te groot.
Dit geldt voor alle verenigingen, dus ook voor kano-, golf- en tennisverenigingen.
We begrijpen dat dit ontzettend frustrerend en jammer is, en dat dit niet de boodschap is die u had gehoopt
te horen. Toch is dit wat we aan u moeten meegeven.
We hopen, net zo hard als u, dat de maatregelen weer snel kunnen worden versoepeld en u weer kunt
bowlen! Mocht dat weer het geval zijn, dan informeren wij of Sport Support u.

Conclusie: helaas is het nog wachten totdat de maatregels versoepeld worden. Wat betreft
het binnen spelen hebben wij contact met Haarlem Bowls gehad om een oplossing te vinden
wat betreft het anderhalve maand niet binnen spelen.
De Algemene ledenvergadering zal naar een nader te bepalen datum verplaatst worden
met vriendelijke groet Rita Klasen
mochten er vragen zijn neemt u dan s.v.p. contact met mij op.

