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Van het bestuur
Afgelopen vrijdag was dan eindelijk de persconferentie waar iedereen erg naar uitkeek; kunnen we
dan eindelijk uit de lockdown en wat mag er dan weer open? Er was vooraf natuurlijk al weer het
een en ander gelekt, maar over het binnen sporten hoorde je nog niet veel. Maar gelukkig zijn ook
de binnensport locaties weer open en dat betekent dat we weer mogen korfballen. Trainen mag
weer ’s avonds en er mogen onderlinge wedstrijden gespeeld worden. De competitie gaat nog niet
van start maar het begin is er.
We gaan qua maatregelen dus weer terug naar de situatie voor de avondlockdown;
Je draagt een mondkapje binnen in het Punt
Tijdens het trainen mag het mondkapje af
Ouders en toeschouwers zijn niet toegestaan
En spelers van 18 jaar en ouder zijn welkom mét een geldige QR code
Klachten? Dan blijf je thuis!
En nu alles weer van start gaat, zou ik graag een beroep willen doen op iedereen; let een beetje
op elkaar, wees een beetje lief voor elkaar.
Alles gaat opeens weer open: scholen, muzieklessen, sporten etc en dat vanuit een situatie waarin
eigenlijk niets kon. Vanuit stilstand dus opeens weer volle agenda's.
De afgelopen periode heeft veel impact gehad op jongeren en de jeugd, maar ook onder
(jong)volwassenen. Alle sociale activiteiten vervielen en zelf de school ging dicht. Misschien moest
je zelfs wel in quarantaine of werd je ziek. Dat heeft er voor gezorgd dat een flink aantal mensen
mentaal daar erg onder hebben geleden. En het kan maar zo zijn dat dit bij jou of een
teamgenootje zo is. Als je dat nou merkt bij iemand, biedt dan even een luisterend oor of kijk
samen wie er een luisterend oor kan bieden.
Maar ook in de fysieke ontwikkeling zijn veel mensen stil blijven staan. Wat de reden daar ook voor
is; COVID doorgemaakt, geen zin om te bewegen of wat dan ook; het is niet aan ons om daar een
mening over te geven. Dus spreek iemand er niet op aan wanneer iemand nog even niet meekomt
met het rennen, maar biedt de helpende hand.
Van nature is iedereen anders in hun fysieke kunnen, deze hele situatie rondom de pandemie
heeft de verschillen alleen maar groter gemaakt. Dus beste ouders, trainers, bespreek
bovenstaande eens met je kinderen. En ook jij als spelend lid; houdt elkaar een beetje in de gaten,
zowel mentaal als fysiek.
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En mocht je er nu als trainer, ouder of speler helemaal niet meer uitkomen, dan mag je mij altijd
een berichtje doen, dan kijken we samen hoe wij je als vereniging kunnen helpen.
Hartelijke groet,
Tamara van het Bolscher
Agenda:
20 januari

Bestuursvergadering

Verjaardagen
Onze jarigen de komende week
16-01 Avalon Bosch
21-01 Gerrit Zomer
23-01 Bea de Groot
Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!

Wijzigingen coronamaatregelen vanaf 15 januari
De Rijksoverheid heeft met ingang van 15 januari versoepelingen aangekondigd waarbij er voor de
sport meer mogelijk is. De volgende regels gelden

Spelregels voor sport
•

Trainingen voor zowel amateur- als topsport zijn weer toegestaan, zowel binnen als buiten.

•

Onderlinge wedstrijden voor amateursporters zijn ook weer toegestaan. Wedstrijden tussen
verschillende verenigingen zijn niet toegestaan (topsport uitgezonderd). Er is dus nog geen
competitie

•

Tijdens het sporten hoeft geen 1,5 meter afstand van anderen te worden gehouden, maar
voor en na het sporten is de 1.5 meter maatregel van toepassing.
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•

Bij het betreden van de sporthal geldt dat alle sporters (vanaf 18 jaar) een Corona
Toegangsbewijs (CTB) moeten laten zien. Dit geldt ook voor de aangrenzende ruimtes
zoals kleedkamers, toiletten.

•

Voor trainers, coaches en vrijwilligers van de sportverenigingen geldt de CTB-verplichting
niet.

•

Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden.

•

Kleedkamers zijn geopend.

•

Mondkapje vanaf 13 jaar verplicht bij betreden van het gebouw, tijdens het sporten niet.

Verder
• Blijf alert en hou je aan de basisregels,
• Bij corona gerelateerde klachten blijf thuis en laat je testen
• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen
• Hou zoveel mogelijk 1,5 m onderlinge afstand,
• Was vaak en goed en/of desinfecteer je handen,
• Schud geen handen
• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Een en ander houdt in dat we vanaf maandag 17 januari weer gaan trainen in de zaal volgens
het oorspronkelijke schema. Hieronder voor de duidelijkheid nog even de trainingstijden. We
hopen iedereen weer te zien op de trainingen!

Maandag
18:00 – 18:50
18:50 – 19:40
19:40 – 20:30
20:30 – 21:45

E1, D2 & D1
C1 & C2
B1 & B2
S1

Woensdag
20:00 – 21:00

S3
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Donderdag
18:00 – 18:55
18:55 – 19:50
19:50 – 20:45
20:45 – 22:00

E1, D2 & D1
C1 & C2
B1 & B2
S1 & S2

redactieadres:
redactie@top-vroomshoop.nl
Verslagen en andere stukken
aanleveren voor zondag 16.00 uur
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