Beste leden,
Nadat de competitie begin maart is stilgelegd en wij sindsdien ook niet meer konden
trainen, is het verlossende woord daar. Wij mogen, onder strikte voorwaarden, weer
op het veld gaan trainen. Vanaf dinsdag 12 mei is het zover. Lees wel voorafgaand
goed deze e-mail door.
Trainingstijden
- De B-jeugd traint op dinsdag en donderdag van 18:45 tot 19:30;
- Alle A-jeugd traint op dinsdag en donderdag van 19:45 tot 20:30;
- De senioren krijgen op dinsdag en donderdag de mogelijkheid om van 20:45 tot
21:30 te trainen;
- De G en de Kombifit kunnen op de dinsdag terecht vanaf 19.45 uur en trainen aan
de parkeerplaats zijde van het veld.
De regels
- Wij hebben twee corona-coördinatoren, volg hun aanwijzingen altijd op;
- Zorg dat je omgekleed 10 minuten van te voren aanwezig bent, niet vroeger;
- Er is geen kleedkamer open, dus je doucht thuis;
- Na de training ga je direct weer naar huis, je kunt geen gebruik maken van de
kantine;
- Desinfecteer je handen voor en na de training, er is desinfectiemiddel aanwezig;
- Houd 1,5 meter afstand. Niet alleen tijdens de training, maar ook daarvoor en
daarna;
- We trainen met vaste tweetallen gedurende de gehele training. We hebben 12
korven, dus maximaal kunnen er 24 mensen deelnemen;
- Laat het vooraf in de app weten of je komt. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat er niet
meer dan 24 mensen komen;
- Als je op de fiets komt, dan kom je het terrein op bij de ingang bij de schaatsbaan,
je verlaat het terrein via de uitgang bij de parkeerplaats.
Vragen
Neem contact op met Anja, Klaas, Martijn D. of Nadja. Wij helpen je graag verder.
Stay safe en tot snel!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur en de TC van KC Terda

