Nieuwsbrief 10 mei 2021
Deze nieuwsbrief bevat nieuws naar aanleiding van de laatste persconferentie. Eindelijk, na al
die maanden, voorzichtig goed nieuws!
Lees deze nieuwsbrief goed door. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Sensei
Ben via info@skve.nl

Dojo
In de persconferentie van 11 mei is (o.a.) de volgende versoepeling aangekondigd:

Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel
voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen
houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet
toegestaan. Volwassenen onder de 27 jaar en kinderen mochten
eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen
bijvoorbeeld buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand
te houden.

Aanvulling
Er is wel een voorwaarde: het aantal nieuwe ic- en
ziekenhuisopnames moet op maandag 17 mei verder
zijn gedaald. Dit betekent dat er dan een afname
moet zijn van ongeveer 20 procent ten opzichte van
de piek eind april. Dan wordt bepaald of de
versoepelingen per 18 mei in te laten gaan.
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Trainingsavonden:
Op dit moment zijn sensei Ben, Ronald en Robin druk aan kijken hoe we de trainingen per 18
mei in de dojo vorm kunnen geven. Zo moeten bijvoorbeeld de 27+’ers in groepjes van 2
trainen, 1,5m afstand bewaren en mogen er maximaal 30 27+’ers in de zaal aanwezig zijn.
Ook het wisselen van de trainingsgroepen moet op een snelle, veilige manier gebeuren.
De kleedkamers en douches blijven gesloten.
Uitgangspunt is dat er in Apeldoorn op maandag, woensdag en vrijdag training wordt
gegeven en dat iedereen 2x per week kan sporten. Wierden traint op dinsdagavond tot 1 juli
2021.

Tot slot:
De exacte planning inclusief tijden volgt
zo spoedig mogelijk via de nieuwsbrief
app. Houd deze dus in de gaten!
Voor de volledige tekst rondom de
versoepeling van de maatregelen, klik en
kijk hier:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/11/stap-2sportscholen-open-en-buiten-meer-mogelijk

Eindelijk weer met
zijn allen in gi in de
dojo!
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