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Beste leden,

Helaas zijn de regels vanwege het coronavirus weer aangetrokken. 
De gevolgen zijn zeker voor een vereniging als de onze vervelend. 
We mogen ongeacht leeftijd alleen nog maar sporten tot 17 uur, wat ons 
voor veel problemen stelt.

Het bestuur betreurt dat en anderszins snappen we dat er maatregelen 
genomen moeten worden om het virus de baas te worden.
We proberen zowel in onze zaal als in bijvoorbeeld het Turfschip zoveel 
mogelijk ruimte te vinden voor onze jeugdteams zodat die kunnen 
blijven trainen. Via de trainers app en de directe communicatie binnen 
de teams worden jullie op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. 
We vragen uiteraard van een ieder het begrip dat ook wij niet alles 
kunnen oplossen.

Voor de seniorenteams is het vervelender, daar zijn niet of nauwelijks 
alternatieven te bedenken. Niet trainen en wel spelen is natuurlijk geen 
fijne combinatie, met name ook omdat zonder trainen spelers het risico 
lopen eerder blessures op te lopen. Bij een aantal teams kan dat zelfs 
funest zijn. We hebben het NHV om begrip gevraagd en tevens het 
voorstel gedaan de wedstrijden van de komende weken op te schorten 
tot er weer meer mogelijk is. Hopelijk duurt dat niet te lang.
Indien dat wordt gehonoreerd kunnen we wellicht wel in de weekenden 
trainingen organiseren voor de senioren teams, zodat zij wel getraind en 
in conditie blijven.
Ook hier geldt dat we via trainersapp en teambegeleiding jullie op de 
hoogte houden.

Verder maken we ons ook zorgen over de gevolgen voor een van onze 
belangrijkste activiteiten in het najaar, het schoolhandbal toernooi. Juist 
nu er een record aantal inschrijvingen is, hopen we dat de ruimte er is 
dat het door kan gaan. Als bestuur overleggen we daarover met de 
organisatie. Ook hiervan zullen we jullie op de hoogte houden.

Als bestuur vonden we het verstandig jullie in ieder geval te informeren 
en zijn er vragen, stel ze gerust! Blijf verder gezond en hopelijk treffen 
we elkaar weer spoedig.

Groeten,
Ron Dujardin
Voorzitter
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