
Corona, stand van zaken op 3 september 2020 

Het heeft even geduurd voor we weer actueel nieuws konden brengen, maar hier volgen enkele 

zaken waar het bestuur deze zomer tussen de vakanties door aan heeft gewerkt. 

- Op 30-7-2020 hebben 2 bestuursleden een gesprek gehad op het gemeentehuis met Mevr. 

Leontien Maas, zij heeft op de afdeling welzijn het ouderenbeleid in haar portefeuille. 

We hebben haar gevraagd of zij wat voor onze vereniging kan betekenen vooral nu in deze 

coronatijd, en als belangrijkste punt of er mogelijkheden zijn voor een andere tijdelijke locatie. Haar  

antwoord daarop was, de gemeente investeert niet meer in maatschappelijk vastgoed in de kern van 

Wijhe. Zij gaf wel aan dat nu ze het bestaan van onze vereniging kent (dat wist ze niet) zij ons belang 

altijd zal meenemen bij ontwikkelingen in de gemeente. Leontien praat ook met enige regelmaat met 

Janine Noordhuis (voorzitter van de raad van bestuur van ’t Zand). Zij zal in die gesprekken ook het 

gemeentelijke belang,  maar nog belangrijker het sociale belang van een kaart en biljartclub in het 

Weijtendaal en in het dorp Wijhe benoemen. 

- Daarnaast hebben we een protocol van coronaregels opgesteld voor aangepast gebruik van de 

recreatiezaal indien we wel weer daar terecht zoude kunnen, deze is ook gestuurd naar het Zand.  

Maar als bestuur realiseren we ons ook terdege dat het grotendeels afhangt van hoe de coronatijd 

zich gaat ontwikkelen zowel landelijk als regionaal. 

- verder zoeken naar(tijdelijke)alternatieve mogelijkheden om te kunnen biljarten/kaarten 

- Donderdag  3 sept. hebben we weer een bestuursvergadering gehad waarin we de digitale 

jaarvergadering hebben besproken en afgehandeld, met als belangrijkste punt waar de leden op 

konden reageren, het verlengen van de termijn van bestuurslid Jan Broomans, er waren geen 

bezwaren en geen tegenkandidaten wat automatisch inhoud dat Jan blijft zitten, het bestuur is hier 

blij mee en feliciteren hem hiermee. 

- Ook is afgesproken op korte termijn een gesprek te plannen tussen de gemeentelijke 

afgevaardigde,  de voorzitter van ‘t Zand en de 2 betrokken bestuursleden om te onderzoeken welk 

perspectief er is voor onze club en op welk termijn.  

Dit is de meest recente informatie. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn hoort u dat weer van ons. 

 

Het bestuur    


