Beste Beachers,
Gisteren zijn er extra maatregelen aangekondigd omtrent het coronavirus.
Zojuist is duidelijk geworden wat de nieuwe maatregelen betekenen voor het beoefenen van
beachvolleybal.
‘De groepsgrootte wordt teruggebracht van 4 naar 2 personen. Het spelen van 2 tegen 2 is daarmee
helaas niet mogelijk, want feitelijk gezien is er dan sprake van meer dan 2 personen.’
Helaas betekent dit voor ons dat we t/m 18 november wederom alle trainingsactiviteiten voor
volwassenen moeten annuleren. De komende twee weken wordt er dus niet getraind, en niet
gespeeld.

Na 18 november
Tot aan de kerstvakantie trainen we (zonder tegenbericht) door zoals we de afgelopen twee weken
getraind hebben. Dus in de aangepaste vorm, voor iedereen die graag wil trainen, met groepen van
maximaal 4 personen.
Voor de aangepaste trainingen na 18 november (dus in groepen van 4 personen) houden we dezelfde
vorm, voorwaarden en protocollen aan als de afgelopen twee weken. Alle informatie over de
aangepaste trainingen kun je nalezen op onze website.
Heb je de afgelopen weken niet getraind, maar wil je na 18 november wel weer starten, dan kun je
dat aangeven bij de groep waar je in trainde of bij ons als je groepje niet doorgaat of je geen plekje
hebt.
Factuur blok 1
In blok 1 vervallen de ‘normale’ trainingen van 16 oktober tot 17 december. Iedereen wordt
daarvoor de komende 14 dagen voor gecompenseerd. Voor de aangepaste trainingen die tussen 19
oktober en 4 november geweest zijn ontvangt je groep een aparte factuur.

Dat we niet kunnen trainen is natuurlijk flinke domper.
Toch willen we van deze gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken voor jullie medewerking,
begrip en alle lieve berichten die we de afgelopen tijd ontvangen hebben.
Er is geen twijfel mogelijk, beachvolleyballers zijn volgens ons toch echt de allerleukste sporters die
er zijn!
We houden jullie op de hoogte, hou je taai en tot na 18 november.
Mila en Tijmen

