
Roodeschool, 23 maart 2020.

Beste leden van HPC  
Als voorzitter van HPC, neem ik even de tijd om jullie een bemoedigende, en een positieve draai te 
geven. Het coronavirus heeft veel effect op het dagelijks leven en raakt ons allemaal. 
We zullen jullie zoveel mogelijk informeren als er nieuwe berichten zijn over de gang van zaken bij 
HPC, zoals: wanneer mogen en kunnen we weer spelen, zowel,competitie en toernooien op onze 
banen. Ook wij kijken en luisteren naar de desbetreffende deskundigen. 
Ook de Nederlandse jeu de boules bond (NJBB) geeft ons goede adviezen en daar moeten we goed 
naar luisteren. De gezondheid en veiligheid van onze leden zijn het allerbelangrijkste. 
Dit betekent dat richtlijnen van de overheid en officiële gezondheid organisatie's in acht genomen 
dient te worden. En nieuwe ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten  te houden. 
Bij onze vereniging zijn er veel risico's die op de loer liggen, gemiddelde leeftijd van 76 jaar. 
Voor onze leden is het moeilijk dat er voorlopig geen activiteiten zijn. 
Onze leden die zowel op Dinsdag en Donderdag middag met veel plezier met elkaar deze sport 
bedrijven, moeten nu even op de tanden bijten. 
Maar we gebruiken gelukkig onze goede verstand en hebben als bestuur begrip voor deze 
beslissing. 
Als Voorzitter van HPC ben ik altijd positief ingesteld bij goede en slechte tijden vandaar dit 
schrijven naar jullie. 
Ook dit jaar staan er veel activiteiten op het programma maar we moeten ook realistisch zijn dat dit 
jaar niet alles gerealiseerd kan worden. 
Dit jaar vieren we onze 30 jubileum,en ik ga er van uit dat het ook gewoon doorgang kan vinden  
,mits er zich geen andere ontwikkeling voordoen, maar daar ga ik even niet van uit. 
Tot slot geef ik jullie deze positieve houding mee en deze moeilijke tijd. 

EEN POSITIEVE HOUDING GEEFT JE MACHT OVER DE OMSTANDIGHEDEN !!!
IN PLAATS VAN DAT DE OMSTANDIGHEDEN MACHT OVER JOU HEBBEN.

Ik wens iedereen een goede gezondheid toe, en hoop dat deze coronavirus snel voorbij is. 

Met een vriendelijke groet:  
Jan de Vries, (jullie) voorzitter. 


