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Aan de besturen van de aangesloten verenigingen en andere belangstellenden.

Onze minister-president heeft gisteren de beleidslijnen van het kabinet duidelijk gemaakt
waarmee zij de situatie rondom het Coronavirus tot een goed einde wensen te brengen.
Vooral het plan om een groepsimmuniteit op te bouwen om zo de ouderen en zwakkeren te
beschermen baart ons ernstig zorgen en heeft een grote impact op de activiteiten van onze
leden/verenigingen.
Volgens de deskundigen dient dit namelijk gecontroleerd te gebeuren, waarbij 50 a 60% van
de bevolking over een langere periode het virus moet ondergaan en daar gezond weer
uitkomen.
Ouderen en zwakkeren zullen zoveel mogelijk ontzien moeten worden en de facto van
activiteiten uitgesloten worden en worden daarmee tot thuisblijven veroordeeld.
Gezien de gemiddelde leeftijd van de leden van onze verenigingen is het in vergadering
bijeenkomen daarom een gevaarlijke zaak en lijkt pas over vele maanden weer een optie te
zijn.
Het Bondsbestuur heeft daarom de volgende maatregelen genomen:

1. Sluiting Bondsbibliotheek en Bondsbureau voor bezoekers.
Vanaf heden zal het tot nader order niet meer mogelijk zijn de Bondsbibliotheek te bezoeken.
Wel kunnen op de gebruikelijke wijze per mail of schriftelijk vragen gesteld worden.
Ook het uitlenen van boeken per post zal geen doorgang vinden.
Ook het Bondsbureau is gesloten voor bezoek.
Sonja zal wel haar gebruikelijke werkzaamheden uitvoeren en telefoon, mail en post zal
gewoon doorgang vinden. op maandag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Indien de situatie daarvoor aanleiding zal geven en/of de hoeveelheid werkzaamheden sterk
zal afnemen kunnen deze tijden beperkt worden.
Ook bezoek aan het SamenwerkingsVerband Filatelie die hun kantoor hebben in ons pand is
vanaf heden NIET MEER MOGELIJK.

2. Doorgaan Algemene Vergadering staat ter discussie.
Gezien de impact van de door de regering voorgestelde en mogelijk nog te nemen
maatregelen achten wij het mogelijk dat het onze Algemene Vergadering, die wij hebben
aangekondigd voor zaterdag 30 mei as. tijdens Hertogpost 2020, alsnog zal worden afgelast.
De vergaderstukken, jaarcijfers etc. zullen wij in de komende periode wel verder
gereedmaken.
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Het uitvoeren van de kascontrole en andere zaken die fysieke aanwezigheid van mensen
vereisen zal slechts met de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen plaatsvinden en alleen
indien het risico op besmetting nihil is.
Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden, maar vragen uw begrip er voor dat wij zaken op
het laatste moment nog moeten “omgooien” of geheel annuleren.
Onze collectieve gezondheid is voor het bestuur momenteel belangrijker dan formele zaken
en het is voor ons ook een kwestie van overmacht, die wij zo goed mogelijk tot een einde
willen brengen.
3. Algemene adviezen aan verenigingen
Wellicht een aantal open deuren, maar we willen u toch nog een paar welgemeende
adviezen geven.
Annuleer tot nader order uw clubactiviteiten.
Onze doelgroep valt binnen de door de regering benoemde risico-categorie.
We kunnen er van uitgaan dat de komende 2 a 3 maanden geen verbetering in de situatie
optreedt en de rest van dit seizoen voor de filatelie verloren is.
Ook zaken zoals rondzendverkeer, waarbij leden elkaar fysiek bezoeken, moet u kritisch
bekijken. Rondzendverkeer per post lijkt vooralsnog geen probleem van mogelijke
besmetting te geven.

Volg de adviezen van de officiële instanties op
Ga geen vergaderingen verplaatsen naar een locatie waar u normaal niet zou komen omdat
deze, in tegenstelling tot uw normale locatie, wel beschikbaar is.
Hoewel we allemaal graag weer onze hobby willen oppakken zijn de algemene richtlijnen
vanuit de regering, gemeentes of beheerders van gebouwen waar wij vergaderen, niet
zomaar gegeven. Het is ter bescherming van u en uw leden en de consequenties van het
niet opvolgen van e.e.a. zijn niet te overzien en kunnen tot aanzienlijke schade leiden.
Schade als gevolg van het niet opvolgen van de adviezen van de officiële instanties wordt
niet door de verzekering gedekt.
Wij wensen u allen veel sterkte en wijsheid toe gedurende deze crisis en vertrouwen dat wij
samen e.e.a. de komende maanden goed doorkomen.

Bondsbestuur KNBF
Houten, 17 maart 2020
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