Beste ouders, beste leden,

Wij zijn blij jullie te kunnen berichten dat wij vanaf maandag 18 mei a.s. weer mogen sporten! Sportclub
Genemuiden heeft een extra voetbalveld beschikbaar gesteld en in overleg met de gemeente en de
buurtsportcoach hebben wij voor al onze groepen een trainingsmoment kunnen plannen. Hier zijn wij
heel blij mee en hopen dan ook iedereen volgende week weer te mogen begroeten. De trainingen zullen
wel anders zijn dan in de sporthal, omdat wij nog geen gebruik kunnen maken van onze
toestellen/spelmaterialen maar onze trainsters zullen met elkaar proberen de lessen zo leuk en
afwisselend mogelijk aan te bieden. Wij willen jullie wel vragen om de sportkleding en schoenen aan te
passen aan deze nieuwe situatie.
Protocol
Om te kunnen starten met het geven van buitentrainingen heeft de vereniging een protocol geschreven.
Dit protocol is goedgekeurd door de gemeente. De bedoeling is dat iedereen die, op wat voor manier
dan ook, betrokken is bij de training zich houdt aan dit protocol. Op deze manier kunnen wij de veiligheid
voor iedereen borgen en voorkomen wij een mogelijk (hoge) boete. Als bijlage bij dit bericht vinden jullie
het protocol. Het verzoek is om dit protocol van begin tot eind te lezen en de regels met uw dochter te
bespreken.
Wees op tijd!
Wanneer je gaat deelnemen aan de buitentrainingen is het heel belangrijk dat je op tijd bent. De
trainingen beginnen exact op de aangegeven tijden. De trainsters zullen de kinderen toegang geven tot
het sportveld en vervolgens het hek achter zich op slot doen. Wanneer het hek op slot is gegaan, is het
niet meer mogelijk het veld te betreden. Zorg er voor dat je ongeveer 5 minuten voor aanvang van de
training aanwezig bent.
Sportlocatie ‘E’
De vereniging heeft van Sportclub Genemuiden een sportveld toegewezen gekregen welke is aangeduid
met de letter ‘E’. Op het terrein van Sportclub is dit heel duidelijk met borden aangegeven. Nabij deze
locatie wordt wederom via een bord aan gegeven waar de fietsen van de kinderen kunnen worden
neergezet (tekst van het bord: ‘Fietsen ingang E’). Het is niet toegestaan om de fietsen ergens anders
neer te zetten.

Wanneer je nog even moet wachten tot de training begint, is het de bedoeling dat je wacht op de
markeringen nabij de ingang van de sportlocatie. Het is niet te bedoeling om te gaan spelen. Houd hierbij
1,5 meter afstand.

Inschrijven
Om mee te kunnen doen met de training moeten de kinderen zich iedere week inschrijven. Dit inschrijven
gaat via een digitaal inschrijfformulier. Op deze manier weten wij welke kinderen wij bij welke training
kunnen verwachten. Dat betekent dus ook dat wanneer er niet is ingeschreven, er ook niet getraind kan
worden. Het inschrijfformulier ontvangt u iedere week via de groepsapp van de betreffende
trainingsgroep. Neemt u nog geen deel aan een dergelijke groepsapp? Laat het ons weten en dan zorgen
wij er voor dat u alsnog wordt toegevoegd, zodat inschrijven mogelijk is.

Voor nu hopen wij dat iedereen net zoveel zin heeft om te beginnen als ons. Mochten er vragen zijn dan
kunt u ons bereiken via het emailadres: egsvgenemuiden@gmail.com.
Met sportieve groet,
Bestuur en trainsters EGSV

Trainingsrooster buiten sporten EGSV
Maandag:

Sportlocatie:

Hoofdleiding: Romy Hoekman en/of Maaike Kleine

16.45-17.45

E

Groep 1

t/m 12 jaar

18.00-19.00

E

Groep 2

t/m 12 jaar

19.15-20.15

E

Groep 3

t/m 12 jaar

Dinsdag
18.00-19.00

Hoofdleiding: Beatrice Vinke en/of Maaike Kleine
E

Turnselectie

Woensdag

t/m 12 jaar
Hoofdleiding Jeanine Kolk en/of Leonie Netjes

18.00-19.00

E

Acroselectie

t/m 12 jaar

19.15-20.15

E

Acroselectie

13 jaar en ouder, leden van turnselectie en recreatie
gym sluiten hier bij aan.

