
Roodeschool, 28 april 2020.

Beste leden.
Even weer een schrijven van de voorzitter wat zoal de besluiten zijn van het HPC Bestuur.
We zitten alweer 9 weken thuis zonder activiteiten.
Het is een zware opgave voor ons om niet onze favoriete sport te kunnen beoefenen.
Op advies van deskundigen en de regering zullen we nog even moeten wachten.
Gelukkig gaan de aantallen naar beneden...
steeds minder mensen die opgenomen worden en die overlijden aan de ziekte.
HPC locatie is in ieder geval tot 2 juni gesloten hoe jammer dat ook is.
Na 2 juni zullen we moeten afwachten wat de deskundigen ervan vinden, 
geven ze wat vrijheid om te sporten of geven ze weer advies om langer thuis te blijven.
E`en ding weet ik zeker de gezondheid van de HPC leden gaat boven alles.
Wij als ouderen zijn kwetsbaar en het bestuur neemt geen enkele risico in welke vorm dan ook.
Natuurlijk willen we graag weer boulen...liever vandaag dan morgen maar niet ten koste van alles.
Mocht het zo zijn dat we dat we weer kunnen boulen... 
dan zal dat eerst in een kleine groepen opgestart worden.
Op welke manier dat gaan we met het bestuur overleggen en een draaiboek aanleggen met een plan 
van aanpak. Maar dat is in ieder geval beslist niet voor 2 juni 2020.
Ook voor de leden die meedoen aan Regionaal Competitie-noord groningen (RC-ng) is het niet 
meer haalbaar want dit zou in april al beginnen.
We zullen de spelers vragen of het nog wel zin heeft om dit jaar aan de RC-ng deel te nemen.
Ik denk dat we ons maar gaan concentreren op het volgende seizoen.
Ook dit jaar staat in het teken van het 30-jarige jubileum...
we zullen kijken hoe we dat gaan doen dit kunnen we zelf intern regelen.
Natuurlijk moet iedereen aanwezig zijn...
dat feest gaan we niet met een halve club vieren dan maar op een latere tijdstip.
In overleg met de jubileum commissie gaan we naar een oplossing zoeken.
Het doet mij als voorzitter goed te weten dat de contacten met de leden goed zijn.
Jullie mogen mij altijd bellen voor een luisterend oor...
gelukkig zijn er meerdere leden die daar gebruik van maken.
Ook voor een bakje bij mij thuis is iedereen welkom... 
wel op gepaste afstand en graag even een belletje van te voren.
Ondanks alles wens ik jullie veel wijsheid 
en hoop dat de virus gauw in de prullenbak gegooid mag worden. 
En wij als Groningers blijven zeggen:

 KOP DER VEUR !!!

Met een welgemeende groet.
Namens HPC Bestuur.
Jan de Vries, voorzitter.


