
          

Almelo, 12 mei 2020 

 
Beste leden, ouders/verzorgers, 

 
Coronavirus update / Herstart activiteiten de Klup Twente! / aanmelding activiteiten! 

Wij verwachten op zijn vroegst niet eerder dan 1 juni te starten met een deel van onze activiteiten. 
We willen er eerst zeker van zijn dat per locatie alle coronavirus COVID-19 maatregelen zijn genomen 
om onze deelnemers en vrijwilligers een veilige omgeving te bieden.  

Dat houdt in dat we voor alle locaties waar de Klup Twente gebruik van maakt, willen beschikken 
over een eenvoudig plan van aanpak waarin duidelijk staat aangegeven welke maatregelen getroffen 
zijn (checklist) en wie de aangewezen corona coördinator is van de locatie en / of activiteit. Deze 
persoon zal toezien op het naleven van de maatregelen en mag ingrijpen als dit onvoldoende 
gebeurd.  

Mocht blijken dat wij de veiligheid onvoldoende kunnen waarborgen, dan zullen we op de 
betreffende locatie de activiteit niet opstarten! Dat vraagt wat onderzoek en puzzelwerk, dus wat 
tijd! We vragen jullie begrip daarvoor. 

Hoe nu verder?  

We willen graag van jullie weten of je per 1 juni weer gebruik wilt maken van de activiteit waar je 
voor Corona-tijd naar toe ging. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen per activiteit wordt 
bekeken of het haalbaar is deze te starten met inachtneming van bovenstaande maatregelen en het 
aantal mensen dat zich aanmeldt. We vragen je om uiterlijk donderdag 21 mei te reageren via mail 
naar jolanda@deklup.nl (Jolanda Overdorp) of telefonisch / App op nummer 06-14465288. Daarna 
zullen we beoordelen wat er wel of niet door kan gaan. Een ieder krijgt daar dan persoonlijk bericht 
van.  

De verwachting is dat er langere tijd sprake gaat zijn van een anderhalve-meter-samenleving. Het 
versoepelen, opheffen of weer aanscherpen van de maatregelen hangt sterk samen met het aantal 
ziekenhuisopnames. Ook deze periode vraagt van iedereen dus een continue flexibiliteit en 
aanpassingsvermogen. We dienen ons hierop voor te bereiden! 

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kun je mailen of bellen/Appen naar bovenstaand 
mailadres/nummer. 

Hopende je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens het Klup-team 
Jolanda Overdorp 
Coördinator activiteiten/vrijwilligerswerk 


