Een schrijven van DANNY HAMERS
Beste Levenslopers,
Aan alle vechters, deelnemers, teams, vrijwilligers, sponsors,
artiesten, medewerkers aan animatie, sympatisanten,
sub-comité leden, comité leden en iedereen die Levensloop een
warm hart toedraagt, moet ik met spijt in het hart, de
boodschap overbrengen, dat Levensloop Maaseik 2020 op
9 en 10 Mei niet zal plaatsvinden.
Alles in overweging genomen, met zelfs een alternatieve datum
later op het jaar in het achterhoofd, hebben wij als comité
beslist om onze 5 de editie uit te stellen tot in 2021.
Aan de Vechters :
Voor de vechters is er onvoldoende zekerheid dat, zelfs tegen het
najaar, de ziekte voor 100% verdwenen is. We willen en moeten
op de eerste plaats zorgen voor uw veiligheid, ik denk dat ieder
van ons comité het zich nooit zou kunnen vergeven als er ook
maar 1 persoon geinfecteerd zou worden.
Aan de Teams en leden :
De economische weerslag zal bij de mensen nog steeds duidelijk
voelbaar zijn. Wandelaars zullen zich terecht 2 keer bedenken
alvorens in te schrijven, we willen geen extra belasting leggen
op teams en wandelaars.
Sponsors :
Al onze sponsors, allemaal kleine zelfstandigen, zullen de nodige
ademruimte wel kunnen gebruiken zonder dat wij nog eens extra
aan de deur komen kloppen voor de afgesproken steun .
Animatie :
Artiesten en alle randanimatie zal niet zo makkelijk te
verplaatsen zijn. Waarschijnlijk heeft men dan al de nodige
afspraken en optredens geboekt.
Vrijwilligers :
Ook voor onze vrijwilligers willen we 100% zekerheid
betreffende hun veiligheid. We kunnen dit in deze
omstandigheden niet voldoende garanderen.
Ik hoop, als voorzitter van Levensloop Maaseik, dat ik hiermee
een beetje inkijk heb kunnen geven in onze denkpiste bij het
nemen van deze beslissing.
Maar ……. Uitstel is geen afstel. We komen sterker terug.
We verplaatsen onze 5de editie naar 8 en 9 Mei 2021.
Noteer deze datums alvast in jullie agenda’s
Hou het intussen gezond, ik zie jullie graag volgend jaar weer.
DANNY HAMERS , voorzitter Levensloop Maaseik.

