Mill, 20-05-2020

Geachte gebruiker van De Wester,
Beperkte openstelling de Wester per 01 juni 2020:
Inmiddels is bekend dat de Wester met ingang van 01 juni 2020 weer geopend mag worden voor een
beperkt aantal activiteiten (geen sportactiviteiten) tot max. 30 personen totaal (exclusief medewerkers).
Hierbij moet wel voldaan worden aan de stringente regel van tenminste 1,5 meter onderlinge afstand
bewaren en de gewenste hygiëneregels/maatregelen ter voorkoming van overdracht van het
Coronavirus worden nagekomen.
Vanaf 01 juli 2020 wordt de groepsgrootte zo mogelijk uitgebreid naar max. 100 personen.
Iedere vaste gebruiker/organisatie die verwacht bij zijn activiteit nu al aan deze voorwaarden te kunnen
voldoen, zo nodig ondersteund door richtlijnen uit de eigen brancheorganisatie, kan zich bij beheerder
Antoine van den Hoogen opgeven om weer (voor de rest van dit seizoen) in het reserveringssysteem
van de Wester te worden opgenomen. Antoine is hiervoor op alle werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00
uur telefonisch te bereiken op nummer 0485-455021.
Ten behoeve van een veilige en verantwoorde activiteituitvoering heeft beheer/bestuur van de Wester
reeds een voorlopig protocol (bijgevoegd) opgesteld waarin richtlijnen en maatregelen staan
beschreven t.b.v. bezoekers en gebruikers van de Wester alsmede voor onze beheerders en
vrijwilligers. Ook is een inschatting gemaakt hoeveel personen er in elke ruimte kunnen verblijven om
aan de 1,5 meter afstandsregel te voldoen. Soms kan het daarvoor nodig zijn dat met een activiteit naar
een andere ruimte moet worden uitgeweken.
Inmiddels zijn er al meerdere fysieke voorzieningen of maatregelen in het gebouw genomen om op 1
juni klaar te zijn voor een veilige openstelling en gebruik van alle activiteitenruimten.
Als alles goed blijft gaan t.a.v. vermindering van de besmettingsoverdracht en de Overheid niet op de
rem hoeft te trappen, zullen per 01 september 2020 weer alle activiteiten, ook de zaalsporten, in de
Wester uitgevoerd mogen worden. De verwachting is dat ook dan nog wel enige door de Overheid
gehanteerde afstandsregels of andere beperkingen gehanteerd moeten worden.
Inschrijvingen nieuwe seizoen 2020-2021:
Zoals al vele jaren ontvangt u van ons weer een inschrijfformulier (bijgaand) voor opgave van uw
reserveringen in het nieuwe seizoen. Het nieuwe seizoen loopt van 17 augustus 2020 tot 30 juli 2021.
Geef eventuele onzekerheden in de reservering aan op de voor- of achterzijde van het formulier.
Het inschrijfformulier is zo nodig ook te downloaden van de geheel vernieuwde website van de
Wester: www.dewestermill.nl.
Wij hebben op onze huurtarieven voor het seizoen 2020-2021 een kleine prijsverhoging toegepast,
afgeleid van het prijsindex cijfer gebruikt door de gemeente Mill en St. Hubert.
Zoals u waarschijnlijk bekend zijn op alle reserveringen ons Gebruikersreglement van toepassing, dit
reglement is indien nodig na te lezen op de website van de Wester.
Gaarne ontvangen wij uw inschrijfformulier voor 30 juni 2020 terug. Als niet tijdig is ingeschreven
kunnen wij in de problemen komen met het toewijzen van de gevraagde activiteitenruimten.
Jaarlijkse gebruikersraad vergadering:
Hiermee nodigen wij U weer uit voor de jaarlijkse gebruikersraad vergadering welke op
dinsdag 23 juni 2020 in De Wester zal worden gehouden. Aanvang 19.00 uur.
De agenda van deze vergadering (19.00 - 20.00 uur) is als volgt:
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1. Opening
2. Notulen gebruikersraad bijeenkomst d.d. 25-06-2019 (bijgevoegd)
3. Mededelingen van bestuur, o.a. projecten in en om de Wester
4. Mededelingen van beheer, o.a. ervaringen met de recente Coronapreventie maatregelen.
5. Evaluatie seizoen 2019-2020 en wensen voor seizoen 2020-2021.
6. Rondvraag
Graag zien wij U op deze jaarlijkse Gebruikersraad vergadering aanwezig om in goed overleg met U
onze dienstverlening optimaal in te richten en, ondanks alle beperkende Coronapreventie maatregelen,
zoveel mogelijk uw belangen te kunnen behartigen.
Zonder uw tegenbericht rekenen wij op uw komst.
Met vriendelijke groet, namens bestuur de Wester,
Ben Spanjers, secretaris.
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