Beste allemaal,
We begrijpen dat dit voor iedereen aparte tijden zijn. De maatregelen en adviezen van de regering en
het RIVM hebben een grote impact op iedereen. Daarnaast kunnen er zorgen zijn voor de
gezondheid van jezelf en je familie of de situatie op je werk. Als Jong Nederlanders komen daar
vragen en zorgen voor jullie club bij. Wanneer kunnen we weer groep draaien? Wat doen we met het
zomerkamp? Hoe gaan we om met een ziek lid of vrijwilliger? Hoe gaan we het financieel redden als
financiële acties niet doorgaan en we ons gebouw niet kunnen verhuren? Als Landelijke Bestuur
willen we jullie graag helpen. Helaas kunnen ook wij niet in de toekomst kijken om te zeggen hoe de
situatie zich zal ontwikkelen. Hieronder een aantal adviezen om rekening mee te houden:
•

•

•
•

Allerbelangrijkst is om de adviezen en richtlijnen van het RIVM, de regering en je eigen
veiligheidsregio te blijven volgen
(https://www.jongnederland.nl/informatie/veiligheid/coronavirus). Voor jullie afdeling
betekent dat voorlopig geen groepsbijeenkomsten, kampen of andere bijeenkomsten.
Het is nu nog te vroeg om te zeggen of kampen in de zomervakantie door kunnen gaan. Voor
groepsweekenden ligt dit aan de datum waarvoor ze gepland zijn. Wel of niet doorgaan is
afhankelijk van het verloop van de pandemie en de maatregelen zoals die dan gelden. Kijk
alvast in huurcontracten of neem contact op met de verhuurder over hoe om te gaan met
een annulering.
Probeer contact te houden met je leden, bijvoorbeeld door regelmatig contact en een online
programma.
Financieel kunnen de maatregelen een impact hebben op je afdeling
o Contributie kan nog gewoon geïnd worden. Voor de meeste afdelingen geldt dat de
meeste kosten doorlopen, zoals vaste lasten. Daarnaast zijn er mogelijk minder
inkomsten van verhuur of ander activiteiten. De contributie van de leden helpt je
afdeling in deze lastige tijd. Het kan goed zijn om je leden hier over te vertellen.
o Je gemeente is mogelijk bereid om gemeentelijke heffingen uit te stellen of kunnen
op een andere manier helpen. Kijk hiervoor op de site van je gemeente of neem
contact met hen op.
o Mocht het lastig worden om de huur of hypotheek te betalen, neem dan contact op
met jullie verhuurder of bank om de mogelijkheden te bespreken.

Als landelijke organisatie helpen we graag als er andere vragen zijn. Het Landelijk Bureau is
telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, en donderdag van 9.30 – 12.30 uur via 013 580 00
85. Natuurlijk kun je ook mailen via info@jongnederland.nl.
We wensen jullie allemaal veel sterkte en gezondheid in deze tijd.
Landelijk Bestuur

