Beleid van het collectief Midden Groningen m.b.t. het coronavirus tot 6 april 2020
Geannuleerd, gestopt worden:
1. Bezoeken aan bedrijven door medewerkers/bestuurders vanuit het CMG waarbij er een
persoonlijk contact is met de boer.
2. Bijeenkomsten zoals die nu gepland staan worden geannuleerd. Dit betreft:
a) startbijeenkomst 21 maart en 4 april. De bijeenkomst van 11 april blijft tot nader
bericht nog gehandhaafd.
b) workshop bodem 28 maart
3. De ALV van 18 maart is geannuleerd.
Niet geannuleerd:
1. De uitlevering van zaaizaad op 21 maart vanuit 2 locaties gaat wel door. Dit is een soort
winkel situatie en er moet gezaaid worden.
2. Voor de monitoring kunnen de tellers het veld in gaan. De betrokken boer kan per mail
en/of telefonisch geïnformeerd worden.
3. Bezoeken die als doel hebben de boer te begeleiden bij het vaststellen van
maaimomenten in verband met broedende vogels kunnen gewoon plaatsvinden. De boer
kan telefonisch worden geïnformeerd.
4. Voor de werving van drone piloten is het selectieproces in volle gang. Dit proces gaat
aangepast door. Gesprekken zullen telefonisch plaats vinden omdat we niet willen dat
mensen zich “verplicht” voelen in contactsituaties te komen voor sollicitatiegesprekken,
terwijl ze heel erg hun best doen fysieke contacten te minimaliseren. Testen/bijeenkomsten
worden tot nader bericht niet gehouden.
Algemeen:
Het bestuur probeert met bovenstaande de adviezen van de overheid te volgen, om zo zijn
bijdrage te leveren aan het beperken van de verspreiding van het virus.
We hebben een aantal concrete situaties benoemd. Er zijn in de praktijk nog talloze vragen
hoe te acteren. Voor ons staat daarbij voorop:
1. We willen onder geen beding het risico lopen dat we een bijdrage leveren aan het van
bedrijf naar bedrijf hoppen van het virus.
2. In alle voorkomende gevallen die we niet hebben genoemd: neem de adviezen van de
overheid serieus en gebruik je verstand.
Tot slot;
Deze notitie is door het bestuur vastgesteld op 16 maart en vervolgens naar alle betrokken
gemaild. Het bestuur wil graag dat ieder die bij de genoemde activiteiten een rol heeft dit
beleid uit te dragen zodat externe betrokkenen ook maximaal zijn geïnformeerd.
Op 6 april, of eerder als de overheid nieuwe gedragsregels aangeeft die in onze situatie
relevant zijn, zullen we bezien of aanpassing nodig is.
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