Locatie Apeldoorn
Afgelopen weken zijn er in Het Bolwerk twee bijeenkomsten geweest met de kernleden van
Apeldoorn en het bestuur. We hebben op basis van COVID-19 uitgangspunten met elkaar
besproken wat haalbaar is in de komende periode. Dit heeft geresulteerd in een plan waarbij
we per week een indeling hebben gemaakt om binnen de grens van het maximaal aantal
aanwezige personen blijven. Daarmee realiseren we een vorm om de groepen die voorheen
bij elkaar kwamen als een geheel beurtelings weer bij elkaar te laten komen in de
verschillende weken. Bij de tafels staat de aanduiding van de groepen
Vanaf donderdag 1 oktober aanstaande gaan we met deze invulling starten. Kijk vooral
op de site apeldoorn.hcc.nl voor het laatste nieuws op de homepage en in de agenda.
Om een goed beeld te vormen hoe de indeling is beginnen we met de situatie in dokZuid.

De indeling over de groeperingen in Het Bolwerk is volgens onderstaande tabel:

Op dezelfde wijze komen de bijeenkomsten per groepering in de agenda te staan.
Op basis van het coronaprotocol voor fysieke HCC-bijeenkomsten kunnen we deze indeling
toepassen. AANMELDEN is verplicht en dat kan via de agenda of bij enkele groeperingen
via vermelde wijze van aanmelden. Het maximum aantal personen per groepering die
aanwezig kunnen zijn wordt daar vermeld. Na uw aanmelding ontvangt u een

bevestigingsmail. Als het maximum is bereikt vermeld het systeem dit en kan u helaas niet
naar de bijeenkomst komen. De aanmelding per evenement is veertiendagen voorafgaand
aan het evenement mogelijk.
Voor het aanmelden
dient u ingelogd te zijn.
Dit kan via het
inlogvenster, onderaan in
de rechter zijbalk .

Kijk in de agenda welke
groepering per avond is
gepland
De aanmeld termijn voor
elk evenement is twee
weken voorafgaand.
Te vroeg, dan krijgt u dit
bericht
Komt u binnen de termijn,
dan ziet u hoeveel
plaatsen er beschikbaar
zijn.
Na aanmelding krijgt u dit
scherm en u ontvangt
een e-mail met de
bevestiging.
Bent u later toch
verhinderd, annuleer
dan uw deelname,
iemand anders kan zich
dan aanmelden
Voor de bijeenkomsten van W1-Genealogie IG (HCC en NGV); van Borduren en van de
Fotogroep geldt een ANDERE aanmeldprocedure en dat staat vermeld bij het agenda item.
UITZONDERING voor
aanmelden Genealogie
IG (HCC en NGV).
UITZONDERING voor
aanmelden
BORDUURGROEP

Om u een indruk te geven over de indeling van de zaal ziet u hierna die van de 1e donderdag
van de maand. Op alle avonden zijn de indelingen in de zaal aanwezig.

Uitgangspunt is het hanteren van de 1,5 meter afstand. Zoals u ziet is er per tafel één plaats
om aan te zitten. Er zullen situaties voorkomen dat u met iemand wil overleggen of hulp
vraagt om samen naar een probleem te kijken. Op dat moment zal de afstand minder dan
1,5 meter zijn en op dat moment is het dragen van een mondkapje verplicht. Zorg dus dat u
hier zelf voor zorgt.
Een belangrijk aspect is de opvolging van maatregelen. Dit is een verantwoordelijkheid van
ONS ALLEMAAL. Het is onverteerbaar dat er vanuit een HCC-bijeenkomst situaties van
corona besmettingen ontstaan.
Het bestuur en kernleden zullen er op toezien dat we veilige bijeenkomsten kunnen invullen.
Samen maken en houden we het veilig in het belang van ieders gezondheid.
Heeft u moeite met aanmelden, blijf dan daarom niet weg, maar mail met één van de
kernleden of bestuursleden om te overleggen.
Tot slot meldt het bestuur dat de snelle WiFi-voorziening in Het Bolwerk nog niet is
gerealiseerd en we met beperkte bandbreedte starten.
Kijk ook regelmatig op de home-page van apeldoorn.hcc.nl voor de laatste informatie

