
Beste leden, 

Juist in deze tijd hebben wij elkaar hard nodig en willen wij graag elkaar treffen. Helaas maakt Covid-

19 dit niet mogelijk. 

Het bestuur van KBO Sittard Stad heeft moeten besluiten om alle activiteiten per 

onmiddellijk en tot nader bericht stil te leggen.  

In dit schrijven willen wij het besluit nader onderbouwen. 

Medio maart van dit jaar werden wij in Nederland voor het eerst geconfronteerd met de directe 

gevolgen van Covid-19 in al haar aspecten. Wij hebben ons in alle besluiten in principe laten leiden 

door twee basisregels: 

 De maatregelen van overheidswege, in het bijzonder de richtlijnen van de Veiligheidsregio 

Zuid Limburg zijn bepalend voor ons handelen; 

 Ons handelen mag nimmer strijdig zijn met de wensen en gevoelens van de vrijwilligers. 

Volgens deze uitgangspunten zijn wij per 1 juli langzaam begonnen met het opstarten van 

verschillende activiteiten. 

Sinds twee maanden hebben wij allemaal meegekregen dat het virus bezig is met een comeback. 

Met de nieuwe richtlijnen, zoals verwoord door onze minister-president afgelopen dinsdag, ligt de 

kern van de nieuwe maatregelen op het terugdringen van bewegingen van mensen op een zodanige 

wijze dat de hierdoor veroorzaakte schade tot een minimum blijft beperkt. 

De afgelopen weken kregen wij van verschillende vrijwilligers signalen die aangaven dat de 

ongerustheid over de ontwikkelingen sterk aan het toenemen zijn en daarom ook twijfels ontstaan of 

bepaalde activiteiten nog wel doorgang kunnen vinden. 

Gelet op de hierboven genoemde basisregels, zijn wij nu van mening dat wij als vereniging recht 

doen aan de gevoelens van de vrijwilligers en ook aan de oproep van de overheid om onze 

bewegingen te beperken door het volledig stilleggen van alle activiteiten. 

Wij vertrouwen op uw begrip voor het door ons genomen besluit. Wij spreken de hoop uit dat de 

situatie zich zal herstellen en voor u persoonlijk wensen wij u veel sterkte en gezondheid in de 

komende periode. Wij houden u uiteraard op de hoogte als zich nieuwe ontwikkelingen aandienen. 

Aangezien wij niet alle leden per e-mail kunnen bereiken, vragen wij u dit bericht zoveel mogelijk te 

delen met de leden in uw directe omgeving. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Bestuur KBO Sittard Stad 

 

 

Léon Jansen (voorzitter) 

 


