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Mondkapje ook in HCB 
 
In HCB willen we graag Covid-19 buiten de deur houden. En nog belangrijker: we 

willen elkaar graag in een veilige omgeving ontmoeten. Daarom beschermen we 
elkaar om besmetting te voorkomen. Alleen samen, bestuur, vrijwilligers en 
bezoekers, kunnen we ervoor zorgen dat het risico op besmetting zo klein 

mogelijk is. Wees daarom alert op naleving van de coronaregels. En vooral… 
spreek elkaar daarop ook aan. Accepteer dus ook dat je er op aangesproken 

wordt. Wij mensen vergeten zo gemakkelijk. 
 
Met ingang van maandag 5 oktober 2020 dragen we daarom in HCB een 

mondkapje:   
• als je binnenkomt 

• als je door het gebouw loopt 
• als je door het lokaal loopt 

 

Begeleiders en gastvrouwen/-heren dragen een mondkapje of gelaatscherm 
 

Zit je op je plaats? Dan mag het mondkapje af, net als in een restaurant. Maar 
zet het op als je opstaat om wat te pakken, iets te doen, naar het toilet te gaan 
enz. Overigens wordt steeds op- en afzetten niet aanbevolen. 

 
Natuurlijk volgen we ook de maatregelen die al gelden vanuit RIVM: 

• bij klachten blijf je thuis 
• houd 1,5 meter afstand 
• houd je aan het protocol (je vindt het op onze website) 

• ontsmet je handen als je binnenkomt 
• ontsmet je werkplek als je weer vertrekt 

 
Voor ‘vrij dansen’ en ‘gymnastiek’ kan het dragen van een mondkapje averechts 

werken omdat het mondkapje de ademhaling belemmert. Bovendien kan het 
kapje nat worden van het zweet. Houd daarom in de beweegzaal liefst meer dan 
anderhalve meter afstand. 

 

Ik bescherm jou, jij beschermt mij      

Oktober  2020   27
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Ventilatie in HCB 
 
Uit vragen en opmerkingen die we van u ontvangen, blijkt dat u zich zorgen 
maakt over de ventilatiemogelijkheden in HCB.  
Die zorgen hebben bestuur en verhuurder ook! Onze 
verhuurder wil gelukkig volop meewerken aan een goede 

oplossing. 
Vandaar dat wij, bestuur en verhuurder, afgelopen maand 
een deskundige hebben geraadpleegd. Deze deskundige 

heeft een advies uitgebracht. Bestuur en verhuurder zijn nu 
uitgebreid in overleg wat de beste opties zijn voor het 

gebouw. Gezamenlijk wordt een plan opgesteld. 
U mag erop vertrouwen dat het bestuur van HCB continu aandacht heeft voor 
deze kwestie en niet gauw tevreden is. 

Ons streven is om zo snel als mogelijk is, diverse aanpassingen door te voeren. 
Het gebouw en het klimaat in het gebouw worden er ongetwijfeld beter door.  

Die aanpassingen en investeringen zullen overigens wel in de papieren lopen… 
We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 
 

Rabo ClubSupport voor HCB 
 

We doen weer mee het de Rabo ClubSupport, het 
subsidieprogramma van de Rabobank voor verenigingen 
en stichtingen.  

Dit jaar doen we mee om de gelden die we ontvangen te 
besteden aan klimaat- en ventilatieverbeteringen in ons 

gebouw. Dat komt ons allen ten goede! 
Bent u lid van de Rabobank dan kunt u vanaf 5 oktober uw stem uitbrengen. Elk 
lid krijgt 5 stemmen en mag 2 stemmen daarvan gebruiken voor de dezelfde 

organisatie. U ontvangt van de Rabobank een code om in te loggen en te 
stemmen. 

Wij vinden het natuurlijk geweldig als u 2 stemmen uitbrengt op HCB! 
 
Heeft u wel een Raborekening maar bent u nog geen lid? Niets staat u in de weg 

om dat te worden. Het kost u niets en verplicht u tot niets. Maar u kunt wel over 
een aantal zaken meebeslissen en profiteren van lokale en landelijke 

aanbiedingen. En … u kunt stemmen op HCB bij de Rabo Clubsupport. 
Lid worden? KLIK HIER 
 

Etalage Baanrots: thema hout 
 

 
 
 

     
   

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/

