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Van de voorzitter
Na een abrupt einde van het seizoen vanwege de coronagriep in maart zijn we in het nieuwe
seizoen gelukkig weer van start kunnen gaan.
Het bestuur moest in maart noodgedwongen door alle maatregelen besluiten om het seizoen
2019/2020 voortijdig te beëindigen. De coronamaatregelen werden angstvallig gevolgd.
Hierdoor moest het bestuur ook besluiten om de open dag en de vrijwilligersavond te laten
vervallen.
Om u als deelnemer van dNB in de gelegenheid te stellen toch eerder in te schrijven zijn ruim 2
weken lang de bestuursleden, met uitzondering van Kitty, en de beheerders aanwezig geweest.
U als deelnemer was uitgenodigd om in een bepaald tijdsblok te komen voor uw inschrijving. Wij
zijn u dankbaar dat u daar goed gehoor aan hebt gegeven.
Vanwege de coronamaatregelen konden de groepen niet zo groot worden als voorheen. Een
aantal zaken zijn aangepast aan de coronamaatregelen. Zo is er een scherm boven de bar
geplaatst. Gepauzeerd kan er alleen worden na uitnodiging van de gastdame zodat het aantal
aanwezigen in de ontmoetingsruimte niet te groot is. Alle stoffen handdoeken zijn vervangen
door papieren handdoeken. Er is overal handgel geplaats. Ook worden de lokalen tussen de
activiteiten door gelucht.
Coronabeleid
Het bestuur zal alle berichtgeving blijven volgen en waar nodig aanpassingen doen aan het op
dit moment geldende beleid binnen dNB. Vanzelfsprekend zullen wij u hierover informeren.
Voor alle in deze Banderol genoemde activiteiten geldt dan ook dat het afhankelijk is van de dan
geldende regels.
Uitbreiding bestuur
Het bestuur heeft aanvulling gekregen van Hans Zelle, hij neemt de functie van penningmeester
op zich.
Nieuwe beheerder
René Biemans is dNB komen versterken als beheerder. Hij zit nu nog in een wederzijdse
proefperiode. Samen met Herma van Hall zal hij regelmatig aanwezig zijn.
Jubilarissen en gestopte vrijwilligers
Normaal worden op de vrijwilligersavond de jubilarissen in het zonnetje gezet. Ook van de
vrijwilligers die stoppen met hun activiteit wordt dan afscheid genomen.
Op een later moment zal hier nog aandacht aan besteed worden. Voor nu hebben al deze
vrijwilligers een kaart en plantje ontvangen.
De vrijwilligers waar we afscheid van nemen zijn: Dieneke de Rooij, Annie van Glabbeek, Ben
Tacke, Gerda van Asperdt, Esther Houtema, Jos van Grootel en Antoon Lathouwers.
De jubilarissen zijn: Hans van de Kerkhof en Peter van der Meeren 12 ½ jaar.
Jos van Grootel en Kitty Tholen, 25 jaar.

Jeu de boules
Dit seizoen is deze buitenactiviteit weer van start gegaan. Op woensdagmiddag wordt door een
aantal mensen ijverig gespeeld. Hun groep kan nog wat uitbreiding gebruiken. Hebt u interesse
kom dan op woensdagmiddag een keer kijken.
Plaatsen vrij bij diverse activiteiten
Ondanks het feit dat we minder deelnemers kunnen plaatsen zijn er nog activiteiten waar
plaatsen vrij zijn. Informeer bij de beheerders als u interesse heeft in een activiteit of er nog
plaats is.
Raboclubsupport
Ook dit jaar doet dNB mee met de Raboclubsupportactie. Vanaf 5 oktober kunnen leden van de
Rabobank stemmen. Steun onze stichting en stem op dNB. Geef dit goede doel ook door aan
familie en kennissen, iedere stem telt.
Vakantierooster en belangrijke data (vanzelfsprekend afhankelijk van de maatregelen)
Herfstvakantie: 19-10-2020 tot en met 25-10-2020
Kerstvakantie: 21-12-2020 tot en met 3-1-2021
Nieuwjaarswandeling: 6 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15-2-2021 tot en met 21-2-2021
2e Paasdag: 5-4-2021
Koningsdag: 27-4-2021
Meivakantie: 3-5-2021 tot en met 16-6-2021
2e Pinksterdag: 24-5-2021
Zomervakantie: 7-6-2021 tot en met 5-9-2021
Open dag: 25-8-2021
Vrijwilligersavond: 1-9-2021
Parkeren bij de Nieuwe Band
Op het terrein van dNB zijn er enkele parkeerplaatsen gereserveerd voor mindervaliden. Verder
mag er op het terrein nergens geparkeerd worden. Wat betreft parkeren aan de Van Aelstlaan:
de overzijde van de straat heeft een parkeerverbod. Aan de kant van dNB mag ook buiten de
parkeervakken langs de weg geparkeerd worden. Ook kan er geparkeerd worden bij de MFA aan
de achterzijde van dNB. De ingang van dit parkeerterrein ligt aan de Sterrenlaan.
Schoonhouden ruimtes
We vinden het allemaal prettig om in een schone en opgeruimde ruimte te werken. Dit kan
alleen als we daar zelf ook verantwoordelijkheid voor dragen door ervoor te zorgen dat na afloop
van een activiteit de ruimtes schoon en opgeruimd worden achter gelaten.
Wij vragen u om daar aandacht aan te besteden na afloop van uw activiteit.
Aansprakelijkheid
dNB is niet aansprakelijk voor ongevallen en schade veroorzaakt door deelnemers. Deelnemers
zijn dus zelf aansprakelijk voor alle letsel en schade, die zij veroorzaken zowel aan andere
deelnemers als aan dNB. Voor de vrijwilligers is de gebruikelijke vrijwilligersverzekering van
toepassing.
Informatiemogelijkheden
Bij dNB zijn er verschillende manieren om u te informeren. Onder andere met de Banderol die af
en toe uitgegeven wordt. Links boven de balie is een lichtkrant die actuele info verschaft zoals
data van bijzondere activiteiten, vakanties, enz. Vergeet niet hierop te kijken voordat u vragen
gaat stellen. Ook zijn er magneetborden. Één hangt er links van de bar waarop informatie wordt
gegeven over dNB en haar activiteiten, familieberichten enz.
In de hal hangt ook een bord voor aankondigingen van buiten dNB en voor advertenties van
deelnemers. Deze mogen alleen in overleg met de beheerder geplaatst worden. Het staat het
bestuur van dNB vrij om zonder opgaaf van redenen advertenties en berichten te verwijderen.

