Nieuwsbericht zondag 22 maart 2020:
TIJDELIJKE LOCKDOWN IN DE FIETSEN VOOR M'N
BLOEMEN - WESTLAND GROEP

Hallo leden,
Wat zijn jullie in groten getale naar deze Facebookgroep
gekomen! De toename van het aantal leden en de gevolgen die dit buiten heeft,
lijken echter niet meer te overzien.
Het is veel te druk bij de stalletjes. Dat is natuurlijk een goed teken voor de sierteler
en laat zien dat u zeer hulpbehoevend bent om de sierteeltsector te helpen.
MAAR... wij ontvangen veel signalen dat de grote meute geen rekening meer houdt
met de richtlijnen van de overheid: HOUD 1,5 METER AFSTAND!
Wij willen hier niet verantwoordelijk voor zijn en dat zijn we in wezen ook niet, maar
we voelen ons wel dusdanig verantwoordelijk dat we u hiervoor moeten
waarschuwen.
Daarom hebben we een aantal beslissingen moeten nemen: WIJ GAAN TIJDELIJK
IN QUARANTAINE, hetgeen betekent:
- Wij accepteren geen nieuwe ledenverzoeken meer- Wij plaatsen alleen stalletjes op
de kaart, die adressen zijn van telers en waar een goede organisatie is van de
stroom mensen die erop afkomt.
- Thuisadressen met bloemenverkoop worden dus niet op de kaart geplaatst. Dit
vanwege het tijdelijke karakter en het feit dat hier niet op gecontroleerd kan worden
dat de richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd.
- Wij kijken kritisch naar wat momenteel in de tijdlijn wordt gedeeld. De tijd die wij
besparen met het stoppen van ledenverzoeken, benutten we om de berichten in de
groep door te lopen en waar nodig te verwijderen wat dubbelop gedeeld wordt en wat
niet passend is.
AAN DE TELERS:
- Draag zorg voor controle op de afstand in de rijen die er aan uw stalletje staan
- Neem geen contant geld aan direct van hand tot hand, maar zorg voor een grote
bus waar mensen het geld in kunnen gooien en waarmee het geld gereinigd kan
worden voor u het aanraakt.
- Onderzoek of het werken met Tikkies mogelijk is, als u geen contactloos
pinapparaat heeft.

Bijvoorbeeld zoals Koppert Cress dit doet in hun Cressen drive-in. Zij hebben een
QR-code naar een speciale Tikkie waarmee de klant contactloos kan betalen. Wij
vermoeden dat u dit ook kunt instellen.
Wij wensen u allen een veilige en virusvrije crisistijd toe en gedraagt u zich
verantwoordelijk, dan kunnen wij dit verhaal allemaal nog navertellen.

