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Aan alle leden van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk 
 
Datum: Harderwijk, 27 maart 2020 
 
Ons kenmerk: U.20202703428 
Betreft: Een bijzondere situatie 
 
Geacht lid,  
 
Momenteel leven we in een bijzondere tijd, waarin we met elkaar alleen maar kunnen hopen dat het virus ons 
persoonlijk zo min mogelijk raakt.  
In ons “Wijkverenigingsboekje” delen we natuurlijk ons verhaal over de crisis die ons ook raakt als 
Wijkvereniging. Wat wij toen nog niet wisten, is dat de overheid blijft komen met diverse maatregelen. 
Vanzelfsprekend staan wij achter deze besluiten en zullen wij deze strikt opvolgen.  
 
Het bestuur verwacht dat wij met elkaar deze crisis te boven komen en dat er op den duur weer ruimte gaat 
ontstaan om met elkaar te genieten en elkaar te ontmoeten.  
Tot die tijd wil het bestuur u over het volgende informeren:  
 

1. Met pijn in ons hart, maar heel begrijpelijk, kunnen wij niet anders dan concluderen dat ons 
activiteitenseizoen per direct tot een einde is gekomen.  
Alle wekelijkse activiteiten en cursussen stonden “on hold”. Het bestuur besluit nu om met 
onmiddellijke ingang het seizoen af te breken voor u en onze veiligheid.  
Wij hopen u op één van de clubjes in september weer te kunnen ontvangen.  
Het bestuur vond het in ieder geval fijn om u tijdens dit seizoen te mogen ontvangen en voor u klaar 
te staan.  

2. De woensdagavond en vrijdagmiddag bingo zal in ieder geval t/m juni niet meer georganiseerd 
worden. Alle gecommuniceerde datums zijn per direct geschrapt.  

3. De binnenrommelmarkten zijn per direct afgelast en zullen hopelijk na de zomervakantie weer 
georganiseerd worden.  

4. De buitenrommelmarkt van 6 juni 2020 kan geen doorgang vinden. 
5. De algemene ledenvergadering wordt uitgesteld tot na de zomervakantie.  
6. De buitenrommelmarkt van 18 juli en 12 september 2020 zullen vooralsnog gepland blijven. 
7. Het busreisje van zaterdag 27 juni 2020 blijft vooralsnog gepland. Geef je hiervoor op.  

Wanneer we noodgedwongen niet op reis kunnen, krijg je natuurlijk je geld gewoon terug.  
 
We leven momenteel in een onzekere tijd en hoe “alles” gaat lopen is ook voor ons onduidelijk.  
Of wij in de zomermaanden bepaalde dingen kunnen organiseren weten wij daarom nog niet.  
Blijf ons volgen via: www.wijkstadsdennen.nl, facebook, twitter of instagram. Hier zullen wij u op de hoogte 
houden van de gang van zaken, activiteiten die toch worden afgeblazen of opgestart worden.  
 
Natuurlijk blijven we voor u klaar staan en staan we volledig tot u dienst. U kunt ons op diverse manieren 
bereiken. Kunnen wij u ergens mee van dienst zijn of even naar u luisteren? Dan doen wij dat graag. Let op 
uzelf en let vooral ook een beetje op elkaar. Hopelijk tot snel!  
 
Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van de Wijkvereniging Stadsdennen & Frankrijk  
B.T. Goosen 
Secretaris  


