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Geachte ouders / verzorgers, beste turners en turnsters van Achilles WIL, 
 
 
 
Gisteren, donderdag 12 maart 2020, heeft het kabinet vergaande maatregelen opgelegd aan 
alle Nederlanders. Die maatregelen houden in: 

 Alle scholen in het PO en VO blijven open, tenzij de voorzitter van de Veiligheidsregio 
anders besluit. 

 Iedereen in NL moet thuisblijven bij neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn 
en/of koorts. 

 Iedereen in NL mijdt sociale contacten. 
 In heel NL worden evenementen, bijeenkomsten etc. met > 100 personen afgelast. 
 Iedereen in NL moet thuiswerken waar dat redelijkerwijs kan en werk spreiden. 

 
De KNGU adviseert verder om alle lessen, trainingen, vergaderingen en activiteiten voorlopig 
te annuleren. De KNGU zelf heeft al haar activiteiten geannuleerd of (worden) verplaatst. Het 
bestuur van Achilles WIL heeft daarom besloten vanaf maandag 16 maart a.s. alle lessen, 
trainingen en activiteiten stil te leggen tot en met 31 maart 2020. 
 
Als bestuur realiseren wij ons dat dit besluit veel impact heeft op onze leden en op de 
voorbereidingen op activiteiten en wedstrijden. Wij willen echter al het mogelijke doen om de 
veiligheid en gezondheid van onze leden te bewaken, voor zover we daaraan kunnen 
bijdragen. Daarom volgen we de instructies van het RIVM en van de KNGU. 
 
Het is op dit moment nog moeilijk alle consequenties van dit besluit te overzien. Het bestuur 
zal dat in de komende weken zoveel mogelijk in kaart brengen. Wij komen erop terug. 
 
Ik kan me voorstellen dat er nog wel wat vragen overblijven. Die kunt u in eerste instantie 
stellen via het secretariaat: secretariaat@achilleswil.nl. Als het een dringende vraag is zullen 
we die direct beantwoorden. Op minder dringende vragen en suggesties zullen we reageren 
in de eerstvolgende update die wij weer aan alle leden of ouders zullen sturen. 
 
 
Ik hoop op uw begrip voor ons besluit. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur, 
Menny Vellener, 
Voorzitter Achilles WIL. 
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