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EXTRA NIEUWSBRIEF MET BETREKKING TOT UITSTEL VAN DE ALV IN 
VERBAND MET DE UITBRAAK VAN HET CORONA VIRUS  

Geachte eigenaren en bewoners,


De voor 26 maart a.s. geplande ALV VVE de Weere gaat niet door.

Dit in verband met het Corona virus dat een ieder van ons in deze periode zo bezig houdt.

Op dit moment is niet aan te geven wanneer de geplande ALV wel gehouden zal worden.

Het laat zich aanzien dat dit eerst mogelijk is over geruime tijd. De ALV stukken zijn wel 
beschikbaar, deze worden u in de loop van week 13 (23/29 maart) 2020 toegezonden.


Rekening houden met elkaar, elkaar helpen waar mogelijk en het opvolgen  
van de regels en de adviezen van het RIVM en de regering 

In De Weere wonen en leven wij dicht bij elkaar. Wij allen hebben te maken met het risico besmet 
te worden met het Corona virus. Onder ons zijn bewoners die behoren tot de risicogroep (ouderen 
en chronisch zieken) waarvoor de gevolgen van besmet te worden met het virus zeer ernstig 
kunnen zijn. Wij verwijzen naar de berichtgeving van het RIVM (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) www.rivm.nl en de regering. 


Wij gaan er van uit dat alle eigenaren/bewoners het maximale zullen doen om het risico van 
besmetting met het Coronavirus (van een ander en van zichzelf`) zo klein mogelijk te maken.

Wij dringen er nadrukkelijk op aan dat de regels/adviezen van het RIVM en de regering worden 
opgevolgd. Concreet gaat het hierbij om de volgende persoonlijke maatregelen:


Zeer regelmatig wassen van handen

Hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog

Geen handen schudden, anderhalve meter afstand van elkaar houden

Thuis blijven bij verkoudheid

Extra alertheid bij pakken van deurklinken en liftdrukknoppen

Specifieke regels bij het gebruiken van de lift


Specifieke regels bij het gebruiken van de lift 
VVE de Weere wil zich absoluut en strikt houden aan de genoemde regels/adviezen.

Uit de regel om minstens 1,5 meter afstand van elkaar te houden volgt dat het niet mogelijk is om 
met meerdere personen in de lift te staan. Als u de lift wil gebruiken en er is al iemand in de lift, 
wordt u dringend verzocht om geduldig te wachten tot de lift alleen voor u beschikbaar komt.

Van jongere en vitale bewoners -die daartoe in staat zijn- vragen wij om de lift beschikbaar te 
houden voor degenen die op de lift zijn aangewezen om naar beneden of naar boven te gaan.


http://www.rivm.nl


Wens 

Wij wensen dat wij elkaar zo spoedig mogelijk weer kunnen ontmoeten onder normale 
omstandigheden. Laten we in deze moeilijke periode extra oog en begrip voor elkaar hebben.

Dit door de genoemde regels in acht te nemen, maar ook door elkaar daar waar gewenst en/of 
noodzakelijk elkaar te helpen. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een ander.
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Nieuwsbrief nr. 11 verschijnt op een nader te bepalen datum, deze hangt samen met 
de nog onbekende planning van de volgende ALV 
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