Lagotto Romagnolo Club Nederland

Beste leden,
Als gevolg van de ontwikkelingen rondom coronavirus COVID-19 hebben we besloten de activiteiten
voor 2020 voorlopig on hold te zetten.
LRCN volgt daarmee het advies van de Raad van Beheer en de richtlijnen van het RIVM.
Quote uit Nieuwsbrief RvB - Raadar - jaargang 8 Nr.5/2020 maart
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de
agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte
van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten
verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen,
keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het
zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer
volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze
maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Wat betekent dit concreet?
Datum
Activiteit
26-01
− Nieuwjaarswandeling
28-03
− ALV
03-05
− Ringtraining
17-05
− Kampioenschap ClubMatch
30-05
− Zwemfestijn
14-06
− Workshop Waterwerk
20-09
− Jubileum/familiedag
12-13/09 − Truffelworkshop Zwitserland
ntb
− Puberdag

Status
− Gereed
− On hold
− On hold
− On hold
− On hold
− On hold
Ntb
Ntb

Algemeen
De activiteitenkalender van dit jaar
was al goed gevuld.
Het bestuur en de
activiteitencommissie gaan kijken
wat we kunnen herplannen of
mogelijk samenvoegen.

Uiteraard houden we je op de hoogte en zullen we je tijdig informeren over de nieuwe plannen.
Leden die al inschrijfgeld voor geplande activiteiten hebben betaald ontvangen dit terug.
We vragen je begrip voor bovenstaand besluit.
Pas goed op jezelf en op elkaar, blijf gezond

Namens bestuur en
Activiteitencommissie LRCN

