NIEUWS- EN MEDEDELINGEN BRIEF
5E EDITIE JAARGANG 2
Beste Leden, Aspirant Leden en Sympathisanten van
Sociëteit de Vriendschap.
Wij hebben met ons allen door het goed volgen van de opgelegde leefregels tijdens de Corona
epidemie onder andere het navolgende bereikt en we ZIJN er nog !:
Vanaf 1 juni mag horeca open

HOERA !!!

Restaurants en cafés mogen op 1 juni vanaf 12.00 uur open.
Helaas de epidemie is nog niet geheel voorbij en in afwachting op een mogelijk vaccin of
andere aanwijzingen van het RIVM of onze overheid gelden er de volgende regels:
Binnen
•

Binnen mogen 30 gasten zijn.

•

U moet reserveren.

•

U moet aan een tafel zitten.

•

Een medewerker vraagt u of u verkouden bent. Of koorts heeft.
Heeft u deze klachten, dan moet u thuisblijven.

•

U moet 1,5 meter afstand houden.

Buiten
•

Op terrassen mogen meer dan 30 mensen zitten.
Als er genoeg plaats is.

•

U moet aan een tafel zitten.

•

U moet 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers.

•

Mensen uit 1 huishouden, hoeven geen afstand te houden.

En niet in het minst geldt natuurlijk de gouden regel voor één ieder
“GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND”.
Wij zijn met ons allen natuurlijk heel blij dat de Horeca ons als gasten weer mag ontvangen.
Sociëteit de Vriendschap haar Bestuur en Leden wensen de uitbaters dan ook veel succes, veel
wijsheid in de handhaving van de regels en fijn dat zij ook deze voor hen economisch moeilijke tijden
hebben doorstaan.
Café ’t Olde Veld (familie Litjes) en de Bongerd(Rick Bijsterbos) hartelijk bedankt voor jullie
gastvrijheid over de afgelopen jaren!

HOE STAAT HET NU MET SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP:
•

•
•

•

•
•

De heren van onze Technische Commissie, Herman Wissenburg, Willy Gunsing,
Cor Perdijk en Henk Kinnaer hebben inmiddels ons terras ingericht en de “tent” weer
opgebouwd.
Uitstekend werk mannen dank jullie wel.
Bij de ingang van ons clubhuis staat inmiddels een automatische handontsmettings dispencer.
Wij zouden dus inmiddels van ons terras gebruik kunnen gaan maken echter de officiële
toestemming van onze Gemeente Bergh ontbreekt nog.
Duidelijk moet zijn aangegeven tot welke branche onze vereniging behoort. Onze vereniging
staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel als gezelligheidsvereniging en niet als
horecabedrijf.
Van de Gemeente Winterswijk is het ons inmiddels bekend dat zij schriftelijke toestemming
hebben afgegeven aan onze “ zuster” Sociëteit het Pakhuys aldaar.
Zij beschikken eveneens over een horecavergunning dan wel besloten of niet evenals wij.
Regel is dat Sociëteiten in zijn algemeenheid blijven gesloten en vallen onder de
verenigingenregel en kantines die mogelijk eerst per 1 september 2020 open mogen.
Uw Bestuur is in nauwe samenwerking met Voorzitter Barcommissie Marco Raayman en
Commissaris van Orde Hans Dijkman een protocol voor gedrags-en organisatie regels aan
het samenstellen voor het gebruik van ons terras en clubhuis.
Dit protocol dient als gespreksleidraad met de verantwoordelijke ambtenaren van de
Gemeente Bergh en onze vertegenwoordigers.
Ook wij willen sterker nog moeten de beschikking hebben over een officiële schriftelijke
toestemming van onze lokale overheid.
Wij hopen dat zij dezelfde visie hanteren als die van de Gemeente Winterswijk.
Bij de Gemeentelijke instanties in den lande zijn de onderlinge interpretatie- van regels en
voorschriften verschillen erg groot en zijn er (nog) geen eensluidendende standpunten.
Zeg maar er bestaat nog een redelijke onduidelijkheid binnen de regionale en lokale
overheden.
Tot het ons duidelijk is hoe onze Gemeente Montferland hierin staat blijft ons clubhuis en
terras tot nader bericht helaas gesloten.
Voor hen die graag hadden willen, hadden gedacht te kunnen biljarten, darten, schieten of
welke activiteit dan ook binnen ons gebouw…… de RIVM -/Overheids -en Koninklijke
Nederlandse Horeaca regel schrijft voor dat men binnen alleen nog maar mag zitten aan
een tafeltje.
Dus enige vorm van staande aan de bar, rondom het biljart of lopen waar dan ook is volledig
uit den boze, sterker nog op straffe van een boete aan veroorzaker en etablissement
verboden.
HELEMAAL ONDERSTAAND NOG EENS DE BASISREGELS VOOR IEDEREN
UITGEBRACHT DOOR ONZE RIJKSOVERHEID.

Inmiddels hebben zich er al meerdere potentiële leden bij onze Sociëteit aangemeld die graag willen
gaan deelnemen aan onze vele en attractieve activiteiten waaronder natuurlijk ook het biljarten.
Helaas zijn er in de afgelopen periode door om hun moverende redenen enkele horecabedrijven
gesloten en of verkocht. Het inmiddels 40 jarig bestaande Rondje Bergh loopt hierdoor gevaar in hun
voortbestaan waardoor een behoorlijke claim gevraagd wordt op onze vereniging, onze capaciteit
maar ook zeker ons gevoel voor solidariteit en maatschappelijk gevoel.
Een integraal komend overleg met het bestuur van Rondje Bergh zal mijns inziens wel oplossing
bieden.
Stadsherberg de Dolle Graaf treedt opnieuw toe tot één van de huisvesters van Rondje Bergh.
Nieuwe leden zijn bij ons zoals bekend altijd welkom maar zullen allereerst na voorselectie door het
Algemeen Bestuur moeten worden geballoteerd door onze Algemene Leden Vergadering.

Uw barcommissie leden hebben getracht op enkele zeer inspirerende wijzen onder de voor hen
mogelijke manieren en mogelijkheden het contact met onze leden actief te houden.
In de afgelopen periode hebben zij de “Woningsdag” oranjegebak en oranjebitter actie georganiseerd
in samenwerking met Bakkerij Dijkman en Slijterij Heini Bosch.
Dit was een redelijk succes en zeker voor herhaling voor of op Koningsdag vatbaar.
Onze vereniging is inmiddels in het bezit van een prachtige vlaggenmast.
Hiermee kunnen we een leuke vlaggen ceremonie organiseren……
De ook door de Barcommissie opgezette actie tot verkoop van soep en salade op Hemelvaartsdag
moest helaas wegens ongekend non succes casu quo geen belangstelling worden gecanceld.
Met respect mogen wij u wel verwijzen naar de actie van onze buur voetbalvereniging FC Bergh:

'S-HEERENBERG - FC Bergh heeft besloten haar sportpark vanaf 1 juni rookvrij te maken, met
uitzondering van een daarvoor aangegeven rokersplek. Dit om te vermijden dat rokers het gevoel
krijgen er niet meer bij te horen. “We snappen dat het lastig is en daarom gaan we stap voor stap
en faciliteren we ook de mogelijkheid om onder leiding van een professionele coach te stoppen
met roken”, aldus voorzitter Jos Marissink.
Daartoe kunnen vanaf half september gemotiveerde sporters, supporters en vrijwilligers die willen
stoppen met roken, op afspraak terecht bij een geaccrediteerde stoppen met roken coach,
Rosaline Ratering McDonald uit Stokkum.
De persoonlijke coaching zal plaatsvinden op het sportpark, op maandagavonden. Telefonische
coaching, op andere dagen van de week, behoort ook tot de mogelijkheid. Een traject duurt drie
maanden en wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Geïnteresseerden kunnen alvast een
mail sturen naar: info@gezondeleefstijlcoach.nl. Leden van FC Bergh kunnen bij de gezonde
leefstijlcoach ook terecht voor voedings- en leefstijladvies.
FC Bergh haakt met deze maatregelen actief in op landelijke initiatieven zoals Rookvrije
Generatie en Rookvrije Voetbalstadions per 2020-2021.
Een oproep aan en mededeling voor onze zeer gewaardeerde vrijwilligers:
Het rooster voor de diverse personele bezettingen zoals de keuken, de bar, kortom direct
persoonlijk contact situaties loopt tot eind juni 2020.
Deze is uiteraard nog van kracht en zal ik op korte termijn een nieuw rooster moeten opmaken.
Ten gevolge van het Corona probleem kunnen wij ons voorstellen dat er mogelijk bij onze
vrijwilligers enige terughoudendheid gaat ontstaan met betrekking tot hun in planning in keuken
en achter de bar c.q. functies bij direct contact met gasten.
Wij zijn er ons van bewust dat vele van onze vrijwilligers tot de of een risicogroep behoren
(waaronder 60 plussers). Ik/ de Barcommissie/ onze Sociëteit en onze Gasten zullen het
waarderen als u zich blijvend hiervoor beschikbaar wil stellen.
Bestaat er bij u enige twijfel, terughoudendheid of noodzaak tot terugtrekking hierin laat het ons
dan weten per e-mail aan voorzitter@verenigingsocieteitdevriendschap.nl.
Uiteraard bestaat alle begrip en respect voor uw positionering hierin in welke vorm dan ook.

De gezondheid en welvaren van onze vrijwilligers en gasten staan in alle situaties
voorop.
Met vriendelijke groet, blijf gezond, zorg goed voor uzelf, een ”goed pinksterweekend”,
en ons advies houdt u zich aan de omgangsvorm adviezen en nogmaals:
GEBRUIK UW GEZOND VERSTAND!
Uw voorzitter:
Ed de Haas
31 mei 2020

Heeft u vragen, heeft u hulp nodig, wilt u even praten of gebeld worden?
Maar ook voor ideeën, aanbiedingen of wat dan ook

Ons centraal meldpunt: voorzitter@verenigingsocieteitdevriendschap.nl
Telefoon: 0314663077

mobiel 0623921767

Van hieruit zullen eventueel noodzakelijke acties worden ondernomen.
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Medewerk(st)erskeukenbrigade
Medewerkers/VoorzitterEvenementen Commissie
Interieur Medewerk(st)ers

‘

VERENIGING SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP OPGERICHT 1859
LAATSTELIJK GOEDGEKEURD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 9 APRIL 1956 No. 51
Rabobank rekeningnummer NL61RABO0326650822 BIC-code RABONL2UXXX
t.n.v. Sociëteit de Vriendschap
Kamer van Koophandel: 40122054
WEBSITE:
EMAIL
:

www.verenigingsocieteitdevriendschap.nl
voorzitter@verenigingsocieteitdevriendschap.nl
secretaris@verenigingsocieteitdevriendschap. nl
penningmeester@verenigingsocieteitdevriendschap.nl

