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Beste leden, 

  

  

Afgelopen dagen hebben we steeds verder ingrijpen van de overheid gezien om verdere 

verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Het bestuur van de MB SLK Club heeft 

deze berichtgeving nauwgezet gevolgd. Daarbij zijn we deze week ook in contact geweest met 

de hotels en restaurants die wij hebben gecontracteerd voor de MB SLK Club evenementen 

in de maand april. Gelet op de berichtgeving hebben we besloten het Paasevemement op 11 

en 12 april te annuleren. Het zou een te groot financieel risico met zich mee brengen als 

we nu niet zouden annuleren en we in komende weken wel tot afzegging van dat evenement 

zouden moeten besluiten. Alle deelnemers hebben daarover een e-mail gehad. De door hun 

betaalde bedragen voor deelname zullen volledig worden gecrediteerd. 

  

Het is bijzonder triest dat een evenement en in het bijzonder een meerdaags evenement niet 

door kan gaan. Dit niet alleen voor alle deelnemers, maar in het bijzonder voor Janneke en 

Pieter Ludwig die zeer veel energie in de organisatie van het paasevenement hebben gestopt. 

Het is een schitterende route en Pieter heeft - zoals we hem kennen - weer een prachtig 

routeboek met veel points of interest samengesteld. Uiteraard is al die energie niet verloren 

en zullen we een nieuwe poging wagen als de mogelijkheden er zijn. Voor nu is het wel een 

bericht met een grote snik.  

  

Over de andere evenementen het volgende. We volgen de berichtgeving nauwgezet. 

Overheden, adviesorganen en media rollen op dit moment over elkaar heen. Dat betekent 

dat we thans ook geen uitsluitsel kunnen geven over andere evenementen.  Voor ons zijn de 

adviezen en (dwingende) aanwijzingen van de Nederlandse overheid en het RIVM leidend. 

Thans is het regime dat evenementen groter dan 100 mensen niet zijn toegestaan en wordt 

aangedrongen op het mijden van contacten. Daar houden wij ons ook aan. We hebben over 

de tulpenroute (25 april) en de route in mei nog geen besluit genomen. Gelukkig hebben we 

ook meer tijd voor besluitvorming over de evenementen in april en mei. De voorbereidingen 

van de andere routes loopt uiteraard gewoon door. 

  

Laten we in de tussentijd hopen dat iedereen gezond blijft, corona onder controle komt in 

Nederland/België (en elders) en dat het spoedig weer mogelijk wordt om evenementen te 

houden. We houden jullie geïnformeerd via een periodieke nieuwsbrief en we vertrouwen op 

jullie begrip. 

  

  

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de MB SLK Club, 

  

Arnoud Daan 

 


