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Van de vice-voorzitter 
Bij het schrijven van dit voorwoord denk ik terug aan een jaar geleden. De Nieuwe Band legde alle 
activiteiten stil vanwege de corona. Dat duurde tot de start van dit seizoen. Helaas worden we nu weer 
geconfronteerd met allerlei maatregelen en beperkingen vanwege de coronapandemie. Een aantal 
groepen hebben hun activiteit tijdelijk weer stopgezet, anderen gaan nog door zolang het kan en mag. 
 
Het bestuur staat steeds opnieuw weer voor dilemma’s over het opleggen van regels hier binnen de 
Nieuwe Band. De bestuursleden zijn er zich allemaal van bewust dat niet alle maatregelen leuk of 
prettig zijn. Toch verzoeken wij u om mee te werken en de maatregelen op te volgen. Alleen zo kunnen 
we als Nieuwe Band open blijven. 
 
Huisregels ivm corona 
Huisregels voor alle deelnemers, begeleiders en bezoekers van de Nieuwe Band 
•  Mondkapjes dragen is verplicht tot je op een vaste plaats zit. 
• Afstand houden van 1,5 meter is eveneens verplicht, dus ook bij het koffiedrinken in de 

ontmoetingsruimte! 
• Alle deelnemers, vrijwilligers en bezoekers van de Nieuwe Band dienen op verzoek een geldige QR-

code te kunnen tonen.  
• Bij controle door de overheid worden boetes uitgedeeld, zowel aan degene zonder geldige QR-code 

als aan de Nieuwe Band.  
• Groepen gaan om de beurt koffiedrinken, op afroep door de gastvrouw/-heer of beheerder. 
• Ventileer de ruimtes zoveel mogelijk (klapramen opzetten), zeker tijdens de pauzes. 
• Bij gezondheidsklachten zoals hoesten, neusverkoudheid en verhoging blijft u thuis.  
• Bij het niet nakomen van deze regels kunt u daarop aangesproken worden door de beheerder, uw 

begeleider en/of een bestuurslid. 
 
Met deze noodzakelijke maatregelen proberen we te voorkomen dat de Nieuwe Band moet gaan  
sluiten. We vragen dan ook met klem om uw medewerking hierbij. 
 
Bij nieuwe aanpassingen van de corona-regels zal dNB zich daarbij aansluiten. Informatie hierover zal 
zichtbaar worden opgehangen op diverse plaatsen in het gebouw. Ook wordt dit gepubliceerd op de 
website en facebookpagina van dNB. 
 
Nieuwjaarsreceptie  
Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de nieuwjaarsreceptie 
van 2022 niet door te laten gaan. 
 
Vakantierooster: de Nieuwe Band is gesloten op de volgende data: 
Kerstvakantie: 25 december 2021 tot en met 8 januari 2022 
Carnavalsvakantie: 28 februari 2022 tot en met 5 maart22 
2e Paasdag: 18 april 2022 
Meivakantie: 25 april tot en met 8 mei 2022 
Hemelvaart: 26 mei tot en met 29 mei 2022 
Zomervakantie: 3 juni tot en met 4 september 2022 
 
Andere belangrijke data 
Open dag: 27 augustus 2022 
Vrijwilligersavond: 2 september 2022 
 
 
 
 



 
Activiteiten met plaats 
Er zijn nog diverse activiteiten waar plaatsen vrij zijn. 
Dit is bij: Speksteen, Engels, Spaans, kaarten maken, kleding maken, gym, beweging en ontspanning, 
Jeu-de-Boules, machinaal houtbewerken, creatief houtbewerken, tiffany/glas in lood. Ook bij diverse 
computeractiviteiten is nog plaats. 
Omdat verschillende activiteiten op meerdere dagdelen plaatsvinden kan er bij de 
beheerder/verantwoordelijk bestuurslid geïnformeerd worden of op het gewenste dagdeel nog plaats is. 
 
Openstaande vacatures 
Er zijn diverse vacatures binnen dNB. Te weten: gastdames/heren, begeleider naaigroep 
donderdagochtend, beheerder(s), bestuurslid computer en een voorzitter.  
Kent u iemand die een van deze functies zou kunnen en willen doen dan geef dit door aan een 
beheerder of bestuurslid. 
 
Parkeren 
Het parkeren tegenover de Nieuwe Band is niet toegestaan. Aan de zijde van de Nieuwe Band mag ook 
buiten de vakken geparkeerd worden.  
Het heeft de voorkeur als u op het parkeerterrein van de MFA parkeert. De toegang tot dit 
parkeerterrein ligt aan de Sterrenlaan.  
Deelnemers en vrijwilligers met een invalidenparkeerkaart mogen op de aangewezen plaatsen op het 
terrein van dNB parkeren. Verder mag u met de auto even het terrein oprijden om iemand in of uit te 
laten stappen of om te laden of te lossen.  
 
RABO-Clubactie 
De RABO-clubactie heeft voor dNB € 371,03 opgebracht. Hartelijk dank voor uw stem. 
 
Minibieb 
Er is een voorstel gedaan om binnen het gebouw van dNB een minibieb te plaatsen. Een minibieb is 
een kast waarin boeken staan die je kan ruilen. Als je een boek meeneemt plaats je een ander boek 
terug. Het bestuur wil graag weten of hier belangstelling voor is. Als u dit graag zou willen geef dat dan 
door aan een van de beheerders of bestuursleden.  
 
Consumptiebonnen 
Vaak komt u tot de ontdekking dat uw consumptiebonnen op zijn als u wil gaan pauzeren. Tijdens de 
pauzes van de groepen is het erg druk voor de beheerders en gastdames. Zij verzoeken u dan ook om 
nieuwe bonnen te kopen voor aanvang of na afloop van uw activiteit.  
 

 


