
Beste Beachers,   

Dinsdagavond was er een persconferentie met versoepelingen voor buitensport voor iedereen t/m 

26 jaar. Dit betekent dat we kunnen vanaf 3 maart weer gaan starten met buitentrainingen voor deze 

groep. Het voelt nog wat dubbel voor ons, want we willen het liefste natuurlijk voor iedereen iets 

kunnen aanbieden en we zien dat in de huidige situatie het nog heel onzeker is hoe alles zich met 

deze versoepelingen de komende weken gaat ontwikkelen. 

Tegelijk we weten ook dat de behoefte om samen te sporten groter is dan ooit. Onze jeugd is alweer 

twee weken buiten bezig en dat is een grote opsteker voor iedereen. Vanaf 3 maart gaan we starten 

met trainingen voor de groep tot 27 jaar.  

 

Op dit moment is nog onduidelijk voor hoe lang we op deze manier gaan sporten. We zullen dit van 

persconferentie tot persconferentie bekijken en hierop het aanbod aanpassen. 

 

Voor de groep onder de 27 jaar 

Deze week gebruiken we om te inventariseren wie er weer willen gaan trainen, wat voor groepjes we 

daaruit kunnen vormen en welke trainers er beschikbaar zijn. Omdat er alleen buiten getraind kan 

worden en de zon nog vroeg onder gaat, zijn we gebonden aan vroege trainingstijden (op dit 

moment is het vanaf half 7 te donker om te spelen), maar we kunnen ook trainen in het weekend. 

Daarom willen we graag met jullie afstemmen wat de beste momenten zijn. Wil je dit formuliertje 

voor ons invullen? Dan kunnen we jullie zo snel mogelijk meer duidelijkheid geven over wat de 

mogelijkheden zijn om te trainen voor de komende tijd.  

https://forms.gle/M5frBbAQzGsKpkdu7 

 

Voor de groep boven vanaf 27 jaar 

Argh, we feel you! Het is best lastig dat we nog even geduld moeten hebben voor we weer echt 

kunnen beachen, zeker met dit heerlijke weer. Daarom zijn we achter de schermen druk bezig om 

een aantal mogelijkheden voor jullie op te zetten, om zo snel mogelijk op een andere manier toch 

aan de slag te kunnen. We houden jullie op de hoogte. 

 

Facturen Indoorseizoen 

Als na de volgende persconferentie op 8 maart blijkt dat er nog steeds geen mogelijkheid is dat we 

weer indoor kunnen trainingen, cancelen we het gehele 2e blok van de indoortrainingen. Heb je de 

factuur hiervoor al betaald? Dan krijg je die zo snel mogelijk geretourneerd.  

 

We hopen jullie allemaal heel snel weer te zien! 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens Team BVS, 

Mila Jonker 

 

https://forms.gle/M5frBbAQzGsKpkdu7

