Emmer-Compascuum, 5 april 2020

Onderwerp: nieuwsupdate maatregelen a.g.v. het Coronavirus

Beste mensen,
Afgelopen week heeft iedereen via de e-mail een nieuwsbrief ontvangen. Hierin staat vermeld dat de
manege helaas de komende weken nog gesloten moet bijven. In de brief is ook aandacht gevraagd
voor jullie steun en is uitleg gegeven over de factuur van dit jaar en de daarin opgenomen korting op
het lesgeld in verband met de Corona maatregelen. Tot slot is aangegeven dat wij ons, na afloop van
deze periode, beraden over de uiteindelijke gevolgen.
Onzekerheid
Het is op dit moment nog koffiedik kijken hoe lang de situatie zo blijft, wat de exacte
(financiële) gevolgen zijn en of en in hoeverre wij uiteindelijk aanspraak kunnen maken op
(financiële) tegemoetkomingen vanuit het Rijk. Een hele onzekere periode dus. Logisch dat deze
onzekerheid bij iedereen leeft. We merken dat er allerlei vragen ontstaan, ideeën, acties en zo
ook meningen worden uitgewisseld.
Nadere informatie en ideeën
Een groot deel van de lasten van de manege zijn vaste kosten. Daarnaast kosten die als gevolg van
het Coronavirus niet gemaakt worden. Wij doelen hiermee op de lessen. Ook daar houden we
uiteindelijk rekening mee. Eventuele vragen of ideeen zijn altijd welkom. Stel ze bij voorkeur via
e-mail en niet via Whatsapp. Dit laatste kan naar onze mening in ruis of onrust resulteren.
Hoe verder
Op dit moment besluiten nemen over bijvoorbeeld de factuur, betalingen en/of de lessen is
volgens ons onverstandig. Zoals al aangegeven komen wij hier op terug na afloop van deze
onzekere periode waarvan we nu nog niet weten hoe lang dit gaat duren. Na afloop kunnen we de
balans opmaken en is duidelijk wat het beste is te doen. We houden hierbij rekening met alle
belangen.
Wat kan wel
Zoals aangegeven is het voor bakleden mogelijk de buitenbak te gebruiken. In aanvulling hierop
organiseren we dat de bakleden ook de binnenbakken dagelijks tot 18:00 uur kunnen
gebruiken. We werken met een agenda. Wil je gebruik maken van één van de binnenbakken stem
dit dan af via Whatsapp. Dit kan bij Miriam Herms via 06-13991441.

Houd bij de manege rekening met de volgende regels (conform de richtlijnen van de KNHS):
• rijden kan onder begeleiding:
• de handvatten van de deuren na binnenkomst schoonmaken met speciale doekjes (deze
zijn ter plaatse beschikbaar);
• maximaal 2 combinaties per rijbak;
• niet longeren in de grote binnenbak;
• geen toeschouwers;
• was je handen vaak met water en zeep;
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• gebruik papieren zakdoekjes;
• schud geen handen;
• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar;
• heb je verkoudheidsklachten en of koorts blijf dan thuis;
• heeft iemand in het gezin koorts, blijf dan thuis.

Tot slot
We proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren. Deze informatie staat ook op de website.
Verder doen we ons uiterste best om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Dat kan
alleen met jullie steun. Zijn er vragen of ideeën, geef het gerust aan. Dit kan via
secretariaatrunderuiters@gmail.com of de-stijgbeugel@live.nl.
Allemaal goede gezondheid toegewenst!
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