Dalfsen, 25 oktober
Beste leden, ouders/verzorgers en leiding van ASC Gym&Dance,
Het kabinet heeft deze week een aantal extra maatregelen afgekondigd om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op dit moment hebben
we nog geen informatie van de KNGU of gemeente ontvangen, dus op
onderstaande maatregelen zijn nog aanpassingen mogelijk. Zonder
tegenbericht gelden de volgende regels voor de trainingen:
Voor iedereen:





Thuis omkleden. Kleedkamers zijn gesloten.
Trainers zijn geadviseerd om ook een mondkapje te dragen tijdens contactmomenten
in de training.
Het is niet toegestaan bij de lessen te kijken.
Heb je klachten: blijf thuis en meld je af bij je leiding.

Aanvulling voor sporters 18 jaar en ouder:




Maximaal 30 per les, mits 1.5 m afstand gegarandeerd kan worden (met de huidige
groepsgroottes en ruimten is dit mogelijk).
Mondkapjes op voor en na de les, mag af tijdens het sporten.
Niet napraten in de hal of parkeerplaats.

We gaan er van uit dat jullie deze mail aandachtig doorlezen en als ouder/verzorger zijnde
bespreken uw zoon/dochter.
Natuurlijk hopen we dat we met deze maatregelen kunnen blijven sporten. Het kan
onverhoopt ook voorkomen dat onze leiding klachten heeft/ziek is. We proberen vervanging
te organiseren, maar helaas is dat niet altijd mogelijk. In dat geval brengt de leiding u op de
hoogte. We hopen dat we ondanks de sterke stijging van het aantal besmettingen en de
opnames in het ziekenhuis onze lessen te kunnen blijven aanbieden!
Grote Clubactie
We zijn goed op weg met de clubactie, tot nu toe hebben we ruim € 1.000 aan loten
verkocht, maar…. er kan nog veel meer bij en we missen nog veel boekjes van jullie! De
inlevermomenten zijn op 17, 24 en 31 oktober van 11.00 – 12.00 uur in de Trefkoele,
leveren jullie de goedgevulde
boekjes in?

Rabo Clubsupport
Daarnaast kunnen jullie
via de app van de
Rabobank stemmen op
onze vereniging!

Turn- en danskleding
We hebben nog een mooie voorraad turn- en
danskleding voor jongens en meisjes. Is de huidige
kleding te klein of wil je ‘gewoon’ een nieuw pakje,
neem dan even contact op met onze
kledingbeheerder: kleding@ascgymendance.nl

Tenslotte
We hopen dat dit seizoen we binnen kunnen blijven sporten en iedereen gezond blijft!
Een sportieve groet van het bestuur van ASC Gym en Dance
Mayke Stel, Bertine Mol , Karin Rosier, Suzan Kastelein en Bart Lip

