Persbericht
Statement SH-Jong naar aanleiding van het kabinetsbesluit om alle
samenkomsten tot 1 juni te verbieden
De ontwikkelingen rondom het coronavirus, ook bekend als COVID-19, volgen
elkaar erg snel op zoals jullie hebben gemerkt en zorgen ervoor dat geregeld
nieuwe maatregelen worden genomen door de overheid. Eerder werd door het
kabinet al besloten alle bijeenkomsten met minimaal 100 bezoekers tot begin april
te verbieden. Op maandag 23 maart kondigde minister Grapperhaus (Justitie en
Veiligheid) echter aan dat deze maatregel nu zal gelden tot 1 juni, en de
ondergrens van 100 personen niet meer van toepassing is.
SH-Jong is hierdoor genoodzaakt al haar evenementen tot 1 juni af te gelasten. Dit
besluit houdt in dat alle borrels en andere evenementen tot die tijd afgelast
worden. Dit geldt ook voor het Pinksterkamp 2020, dat van 29 mei tot en met 1
juni zou plaatsvinden, zal per heden niet meer doorgaan. Mensen die al een ticket
hadden gekocht voor het Pinksterkamp zullen het volledige bedrag vanzelfsprekend
terug krijgen.
Voor 2 mei staat bovendien een Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland. Deze
zal in de huidige vorm niet meer kunnen plaatsvinden, maar gaat nog wel degelijk
door. Er is namelijk besloten de ALV online te gaan houden. Onze vicevoorzitter Tom
de Beer is momenteel bezig met het realiseren van een alternatieve oplossing.
Uiteraard zullen we snel meer informatie over deze oplossing geven, houd hiervoor
onze sociale mediakanalen in de gaten.
We vinden het zeer spijtig dat we een streep hebben moeten zetten door al deze
evenementen, maar hopen ook op jullie begrip. Jullie gezondheid staat immers
100% voorop bij SH-Jong. Met dit besluit hopen we als organisatie bij te dragen
aan het indammen van het coronavirus.
Wij willen verder iedereen vragen de aanwijzingen van het RIVM op te blijven
volgen. De belangrijkste tips die we jullie willen meegeven: was regelmatig je
handen goed met water en zeep, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog,
gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand van
elkaar en vermijd grote groepen mensen. Meer hierover lees je via deze link:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19
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