NIEUWSFLITS, nummer 45,

11 april 2020

Beste Met Verve clubleden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Allemaal voelen wij de invloed van het Corona-virus.
In ons werk, in onze vrije tijd en in ons gezinsleven.
We proberen allemaal ongeschonden door deze periode te komen. Ieder op onze eigen manier,
zo goed als mogelijk volgens de richtlijnen van het RIVM.
Het bestuur van Met Verve volgt uiteraard deze richtlijnen die voorlopig gelden tot 28 april 2020.
Voor de periode daarna is niets bekend, maar dat het lang(er) gaat duren is te verwachten.
Contributie:
Wij denken dat het schilderen in groepsverband, zoals wij dat doen, voor de zomervakantie niet
meer kan worden opgestart.
We hebben daarom besloten om de contributie vanaf 15 maart j.l. op te schorten, tot dat het weer
veilig is om met groepen bij elkaar te komen. Wat dat voor jou persoonlijk betekent kunnen we pas
achteraf bekijken. Daarover zullen we dan bericht geven.
Bovenstaande wil zeggen dat er GEEN schilderen/tekenen is tot de zomervakantie.
Of de activiteiten NA de zomervakantie kunnen worden hervat volgt nadere berichtgeving.
Tentoonstelling:
Het organiseren en houden van onze jaarlijkse leden tentoonstelling in najaar 2020 is –gezien de
huidige omstandigheden- niet haalbaar.
Het bestuur heeft dan ook besloten om dit jaar GEEN tentoonstelling te houden.
Zodra het weer kan wordt hiervoor een nieuwe datum in 2021 gepland.
30 jarig bestaan vereniging:
Het is nu niet het tijdstip om iets te vieren. Of en zo ja, hoe we dat later dan doen, hangt af van
onze financiële positie nadat dit alles achter de rug is. Wij houden jullie op de hoogte.
Tot slot verwijzen wij graag naar de inhoud van de brief in de bijlage. Deze brief heeft onze
vereniging ontvangen van Cordaad Welzijn en betreft vragen/aanbieden van hulp.
Heeft iemand hulp nodig of wil juist hulp aanbieden, neem dan contact op met de in de brief
genoemde website www.veldhovenvoorelkaar.nl
Wij houden jullie op de hoogte en hopen jullie in goede gezondheid terug te zien.
Tot dan:

blijf alert, zorg goed voor jezelf en je naasten!

Vriendelijke groeten,
V.T.S.C. Met Verve
Mede namens Geo, Cees, Jos en Hans,
Corrie van der Voet, secr.
Bijlage: Brief Cordaad Welzijn
P.S.: zijn er vragen? Aarzel niet om contact op te nemen via ons secretariaat vtsc25@gmail.com
of 040-2526360 (Corrie).

1

V.T.S.C. Met Verve : Nieuwsflits 45, april 2020

