Zandvliet, augustus 2020

COVID-19
Update
Beste Lid
De provincie Antwerpen neemt verstrengde maatregelen bovenop de al strenge maatregelen van de overheid
in verband met COVID-19. Hierdoor zijn we opnieuw genoodzaakt om enkele van onze activiteiten te schrappen
van de kalender met een AFGELAST KONINGRIJDEN als triest dieptepunt.
ALGEMENE INFORMATIEVE VERGADERING – GEANNULEERD
Aangezien we de AIV niet kunnen organiseren conform de veiligheidsnormen (ook niet als deze een beetje
versoepeld worden) én het koningrijden is geannuleerd, zullen wij de AIV van dinsdag 15 september 2020
annuleren.
KONINGRIJDEN – GEANNULEERD
Het koningrijden zal ook niet conform de veiligheidsnormen georganiseerd kunnen worden én
districtsburgemeester Geeraerts geeft ook een negatief advies. Hierdoor zijn we jammer genoeg genoodzaakt
het koningrijden 2020 dat op zondag 20 september 2020 gepland stond te annuleren.
Er zal voor 2020 géén nieuwe datum gekozen worden!
STAARTJESGANS – GEANNULEERD
Staartjesgans, normaal daags na het koningrijden, zal wegens het geannuleerde koningrijden ook niet
plaatsvinden.
KEIZERRIJDEN – GEANNULEERD
Mede doordat districtsburgemeester Geeraerts een negatief advies geeft, hebben de Jonge Ruiters in
samenspraak met Polderbond besloten het keizerrijden niet te organiseren voor 2020. Er zal ook geen nieuwe
datum worden gekozen.
TEERFEEST – GEANNULEERD
Voor het Teerfeest werd er nog geen nieuwe datum gecommuniceerd. Aangezien we vermoeden dat de eerste
weken moeilijk wordt om een eetfestijn te organiseren, wordt ook deze activiteit geannuleerd.
KEIZERUITHALEN – GEANNULEERD
Geen keizerrijden wil zeggen dat er ook geen keizeruithalen georganiseerd kan worden. Helaas wordt ook dit
evenement geannuleerd!
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ALGEMENE INFORMATIEVE VERGADERING – vrijdag 16 oktober 2020
Op voorwaarde dat we de veiligheidsnormen kunnen respecteren, zal deze vergadering tot nader order
doorgaan.
NAJAARSFEEST – zaterdag 14 november 2020
Op voorwaarde dat we de veiligheidsnormen kunnen respecteren, zal deze activiteit tot nader order doorgaan.
POLDERTEREN – zaterdag 28 november 2020
Tot nader order werd deze activiteit nog niet geannuleerd. Van zodra er een nieuwe Polderbondvergadering is,
hebben we meer info over deze activiteit.
SINTERKLAASFEEST – zondag 6 december 2020
Op voorwaarde dat we de veiligheidsnormen kunnen respecteren, zal deze activiteit tot nader order doorgaan.
PRAKTISCHE ZAKEN
Hieronder nog enkele praktische zaken.
We volgen de maatregelen van hogere instanties op om tijdig te beslissen of bovenstaande geplande
activiteiten mogelijk zijn te organiseren en zullen u hiervan sowieso verder op de hoogte houden.
De inruilperiode voor de kinderuniformen aan te passen zal verschoven worden naar een nog later te
bepalen datum.
Voor verdere vragen en/of suggesties over de impact van het virus op de vereniging kan u steeds mailen
naar corona@oude-gans.be
Bekijk zeker onze website. Hier staat niet alleen de meest actuele kalender, maar is er op de beginpagina
een extra rubriek aangemaakt met de laatste berichten over COVID-19 en de gevolgen voor de vereniging.
Hieronder de nieuwe kalender voor 2020/2021:
Algemene informatieve verg.
Najaarsfeest
Polderteren
Sinterklaasfeest
Algemene informatieve verg.
Algemene informatieve verg.

16 okt 2020
14 nov 2020
28 nov 2020
06 dec 2020
15 jan 2021
02 mrt 2021

KONINGRIJDEN

07 mrt 2021

Zoals in onze voorgaande briefwisselingen hopen we op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. We vragen
dan ook om de opgelegde veiligheidsmaatregelen strikt na te leven zodat we terug een virusvrije samenleving
creëren én dat elke vereniging in 2021 zonder problemen het gansrijden opnieuw mag organiseren.
Zorg goed voor uzelf, gezondheid primeert nog steeds boven folklore en amusement!

Met vriendelijke groeten,
Namens de vereniging “Oude Gans Berendrecht vzw”
Het bestuur
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