ALGEMENE LEDENVERGADERING DORPSBELANG WITTEVEEN

Zoals het er nu naar uitziet kan onze ledenvergadering op 19 augustus doorgaan. Afhankelijk van
het weer, buiten op het dorpsplein, anders binnen in de gymzaal (voor uitgebreide ventilatie zal in
dat geval worden gezorgd).
Wij zijn conform de richtlijnen van de RIVM, in het geval wij BINNEN vergaderen, verplicht van
te voren te weten op hoeveel aanwezigen wij kunnen rekenen zodat hiervoor plaatsen
gereserveerd worden.

AANMELDEN KAN TOT 19 augustus 12.00 uur via e-mail: dorpsbelangwitteveen@gmail.com.
Geef aan met hoeveel personen uit uw huishouden u aanwezig bent.

SPELREGELS DORPSPLEIN:

* Betreedt het dorpsplein via de ingang aan de Talmaweg.
* met stoepkrijt is op het toegangspad de anderhalve meter aangegeven.
* sluit aan in de rij, pak verderop een pen en teken de presentielijst (pen mag behouden worden)
* pak aansluitend de vooraf ingeschonken koffie of thee. Suiker en melk zijn apart verpakt.
* loop naar de vergaderplaats rechts achter. Hou daarbij de looppaden aan en verschuif geen
stoelen.
* er is gezorgd voor een geluidsinstallatie en tv schermen, zodat iedereen op de ‘achterste rij’ de
vergadering goed kan volgen.
* op twee plaatsen liggen microfoon’s om vragen te stellen, daarbij is het de bedoeling dat u deze
na gebruik desinfecteert met de spullen die klaar liggen.
* toiletbezoek kan, wij vragen u (in overleg met de Tille) door de blauwe nooddeur de Tille te
betreden en er via de ‘normale ingang’ het gebouw te verlaten en weer naar uw zitplaats terug te
keren.
* wij verzoeken u na de vergadering het dorpsplein via de achterkant van de Tille te verlaten. Het
dorpshuis is open, het staat u vrij daar nog wat te drinken, dit valt echter buiten de
verantwoordelijkheid van Dorpsbelang. Ga de Tille in dat geval in via de blauwe nooddeur!
SPELREGELS GYMZAAL:

* Betreed de Tille via de ‘gewone’ ingang, en volg daar de verdere instructies!
KOM OP TIJD, ZODAT WE ‘DOORSTROMEN’ EN OM 20 UUR ALLEMAAL ZITTEN EN DE
VERGADERING KAN STARTEN!

