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Seizoen 2020/2021

Bericht van de PR-commissie

De trainingen zijn weer begonnen! We wensen
jullie allemaal een sportief en gezond seizoen
toe. Zet ‘m op!

Helaas heeft de PR-commissie afscheid moeten nemen van Harjanne aan het einde van vorig seizoen.
Voor komend seizoen zijn er dan ook twee nieuwe
commissieleden bijgekomen: Lusan en Marije. Hartstikke fijn natuurlijk! Veel succes dames!

Bijdrage voor de nieuwsbrief?
Heb jij een leuke bijdrage voor de nieuwsbrief? Of een
andere mededeling die bestemd is voor de hele vereniging? Dat is meer dan welkom! Stuur dan een mailtje naar prcommissie@smashbeilen.nl.

Coronamaatregelen
De trainingen zijn weer begonnen! Om op een veilige en gezonde manier met zijn allen te kunnen volleyballen, is het belangrijk dat we ons allemaal aan de coronaregels houden. Hieronder staan de coronaregels nog
even een keer benoemd. Lees ze goed door!
Je komt niet naar de sporthal:
- Bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
- Als iemand in uwnhuishouden koorts boven 38 graden en/ of benauwdheidsklachten heeft:
- Als u een gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of benauwdheidsklachten
- Als u de afgelopen periode uit een vakantieland komt met code oranje of rood bent u welkom, 2 weken na
thuiskomst.
- Er wordt geen gebruik gemaakt van de kleedkamers. Schoenen kunnen in de zaal worden omgewisseld. Er
kan dus ook geen gebruik worden gemaakt van de douches.
- Je komt niet eerder dan 5 minuten voor training naar de sporthal. De training stopt 5 minuten eerder en iedereen gaat daarna gelijk naar huis. Hierdoor is er zo weinig mogelijk “verkeer” in de gangen;
- Je houdt je aan de looproutes in de sporthal;
- Voor de training worden de handen gedesinfecteerd;
- Tijdens de training is er zo min mogelijk contact tussen de spelers en trainers;
- Ouders en publiek zijn niet welkom tijdens de trainingen of in de sporthal;
- Ouders wachten buiten op 1,5 meter afstand van elkaar.

