Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

BAS badminton
Beste Badmintonners,
Vanaf vrijdag 21-08-20 is de zaal weer beschikbaar voor senioren
Of er training voor de jeugd al kan beginnen is aan de trainer (hij houd
jullie op de hoogte)
Volgende week 26-08-2020 kan de woensdag middag van start
Training voor de senioren zal starten op 02-09-2020
Corona maatregelen:
Natuurlijk de landelijke regels van het R.I.V.M. / protocol verantwoord
sporten verenigingen en gemeenten
Zie ook op de website http://www.basbadminton.nl

Protocol van het Koetshuis
De meerpaal moet een intakelijsten bijhouden van iedereen die in
de zaal / kantine komt.
Voor de badminton is Piet Scholtanus (penningmeester/
ledenadministraties) het contactpersoon
Ons is gevraagd om voor de badminton ook een intakelijst bij te
houden.
Deze liggen in de kast waar de shuttles ook liggen.
Ik ga er voor zorgen dat de trainers ook een intakelijsten hebben.
Als je komt spelen dan wordt verzocht het volgende in te vullen.
Kruis bij ben ik gezond, niet hoesten etc
Naam en telefoonnummer, datum.

In het geval je ziek wordt dan moet je dit melden bij de club.
Het is aan de arts / GGD of jij je dan moet laten testen.
Dan kunnen wij nakijken of je de afgelopen 10 dgn bent geweest.
En dan kan ik iedereen die er ook was bellen.
De formulieren bewaren we dan 2weken

Liefst zo veel mogelijk thuis omkleden.
Geen bezoekers in de zaal.
Dus ook geen ouders.
Ook niet tijdens wedstrijden.
Er mag niet gedouchte worden.
En jullie zijn zelf verantwoordelijk voor het desinfecteren van de
materialen die jullie gebruiken.
Voor straks als men weer jassen aan heeft: deze mogen niet hangen in
de kleedkamers.. graag bij je houden.
Horeca gedeelte: ook daar zijn jullie van harte welkom.
Wel gepaste afstand.. en geen heen en weer geloop.
Wij wensen iedereen een gezonde en sportieve start van het
badmintonseizoen
Met vriendelijke groet het bestuur
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

