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Nieuwsbrief voor de verenigingen bij 

Denksportcentrum de Lombard (DDL)  

- Maart 2020 
 

Corona update   

Beste mensen,  

We leven in een surrealistische tijd en ook 

DdL en HKF realiseren zich dit; daarom sturen 

we jullie deze gezamenlijke nieuwsbrief.  

Onze leden zullen de impact van het Corona 

virus in het dagelijks leven ervaren, waarbij 

het voor sommige mensen dichterbij komt 

dan voor anderen. We hopen dat er op dit 

moment nog niemand een zieke in zijn/haar 

directe omgeving kent. We hopen ook dat 

iedereen het sociaal isolement waar we met 

z’n allen in terecht zijn gekomen, op een 

acceptabele manier weet vorm te geven. Het 

niet kunnen bridgen of schaken speelt hierbij 

zeker een rol en dit zal voor de één meer 

impact hebben dan voor de ander.  

DdL heeft samen met HKF een klein 

crisisteam op gericht, zodat we in een 

beperkte groep snel kunnen overleggen en 

beslissingen kunnen nemen. De vraag is 

wanneer het denksportcentrum weer open 

kan, hoe we de financiële situatie de baas 

kunnen blijven en hoe we iedereen zo goed 

mogelijk kunnen blijven informeren.  Harry 

Geelen, Anneke van de Meer, Jasper 

Williams, Mark Stoelinga en ik zitten in dit 

team. Vanzelfsprekend volgen we de 

richtlijnen wat betreft sluiting van onze 

locatie; de berichten hierover zijn nog niet 

optimistisch.  

Op dit moment onderhouden we nauw 

contact met Roefi. De sluiting van de 

Lombard is voor hem vanzelfsprekend een 

grote inkomstenderving. 

Alle ontwikkelingen én alle interventies en 

mogelijkheden die nu spelen, zullen hun 

invloed hebben op de lange termijn. We 

spreken met leveranciers en de verhuurder 

en proberen alle vaste kosten zo laag 

mogelijk te krijgen. We onderzoeken ook of 

er op enige wijze financiële steun voor 

Denksportcentrum mogelijk is van de 

overheid, gemeente of andere instanties . 

Het belangrijkste doel is dat we, wanneer 

mogelijk, weer goed toegerust open kunnen 

gaan voor alle leden van de verenigingen.    

 

Afscheidsfeest Roefi uitgesteld 

Helaas kan het geplande afscheidsfeest op 3 

mei niet doorgaan. We betreuren dit zeer en 

hebben voorlopig met Roefi afgesproken dat 

we dit zeker nog een keer gaan doen, 

mogelijk in september. Zodra we hier een 

definitieve datum voor hebben laten we jullie 

dit weten. De mensen die zich hebben 

aangemeld, krijgen een mail over hun 

inschrijfgeld.  

 

Nieuwe website 

Graag wijzen we jullie op onze  vernieuwde 

website:  

www.denksportcentrumdelombard.nl  

De nieuwe website is (volgens ons) duidelijk 

en informatief en zeer toegankelijk. Op deze 

website kun je vanaf nu alle informatie over 

actuele ontwikkelingen direct vinden. Je vindt 

hier ook de door een aantal leden opgezette 

actie om Roefi ook op dit moment financieel 

te ondersteunen (Help Roefi Corona door).  

 

Hartelijke groet, namens DdL en HKF,  

Barbara 

Voor vragen of opmerkingen: 

barbaraknol@gmail.com 

 

Het DDL bestuur 

Het DDL bestuur bestaat uit Barbara Knol 

(vz), Otto van Zelm van Eldik (secr), Jasper 

Williams (penningmeester), Anneke van der 

Meer, Simon Matthijssen, Johan van Putten 

en Wouter Scheffer.
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