
 
   

         Woensdag 29 April 2020. 

 

Beste leden, 

 

Zoals jullie vast hebben begrepen ,mag er vanaf vandaag 29 april 2020 door de kinderen  

weer buiten gesport worden.  

 

Wij hebben als vereniging besloten per 11 mei 2020 te starten.  

 

Dit omdat er veel regels zijn waaraan we moeten en graag willen voldoen als vereniging.  

Lees vooral het protocol “verantwoord sporten”, zoals recent door het NOC/NSF is opgesteld voor onze 

veiligheid. 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v2.pdf  

 

Dit zorgt ervoor dat we trainingen aan moeten passen en keuzes moeten maken om het voor iedereen zo veilig 

mogelijk te maken. Ook moesten wij wachten op een goedkeuring voor een geschikte buitensport locatie. 

 Wij hebben om u, de kinderen en onze leiding te beschermen een aantal regels aangepast, omdat we 

veiligheid voorop stellen en geen onrust of onduidelijkheid willen creëren. 

 

 

 Dit gaat dan vooral over de 1.5 meter regel. Deze gaan wij hanteren voor ELKE leeftijd. 

 Dit omdat veel van de jonge leden erg graag met de juf knuffelen en dit helaas nog  

niet mag. Wij hopen op uw begrip als ouder . 

 

 

Buiten sporten is toch net even wat anders dan je normale trainingen binnen. Gelukkig kan er buiten ook heel 

 gevarieerd gesport worden. Denk wel voor de training even goed na over de kleding en schoenen die je  

aandoet. De kleding die je normaal in de zaal draagt, is waarschijnlijk op veel dagen nog te koud.  

 De leiding zal je voor de lessen starten vertellen welke kleding nodig is. 

 

 

Denk ook aan het meenemen van flesjes water(voor eigen gebruik en in je tas), zonnebrand. 

Tip: maak je haren goed vast zodat je zo min mogelijk aan je gezicht hoeft te zitten. 

 

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v2.pdf


 
 

 

Doordat je trainer niet naast je kan staan bij het uitvoeren van bepaalde oefeningen, raden wij het aanleren  

van nieuwe elementen/bewegingsvormen dringend af. Voer alleen de oefeningen uit die je voldoende  

beheerst. 

 

 

Geef aub aan de leiding  aan of uw zoon of dochter bij de training aanwezig zal zijn. Dit om ervoor te zorgen  

dat er altijd genoeg leiding aanwezig is. En de leiding niet voor niets aanwezig zal zijn. 

 

 Voor ouders en verzorgers: Graag rekening houden met onderstaande aanvullende richtlijnen en  

adviezen:  

 

Als ouder heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw  

kind(eren).  

   

Neem de instructies vanuit de club vóór de training goed door met je kind. 

 

Dit waren de voorgestelde regels van de KNGU. Wij zullen deze aanvullen met de volgende regels.  

 

 

Wij hebben inmiddels een locatie toegewezen gekregen namens de gemeente en dit is het veld achter Stichting  

PUSH (De Rik 28, 3232 LA Brielle ).  

 

Laat uw kind voor zij naar Bravo komen thuis even naar de wc gaan. 

De aankomst is aan de kant van de Dukdalf . Aan de zijkant word een locatie afgezet om daar klaar te maken en 

 daar wachten de kinderen tot de leiding klaar is met schoonmaken. Graag 10 minuten van te voren aanwezig  

zijn. Hierna worden ze gehaald en moeten ze hun spullen achter bij de muur van PUSH leggen . Dit om diefstal 

 tegen te gaan.  Dan worden de handen ontsmet en gaat de les beginnen. Na ongeveer 25 minuten word dit  

nogmaals gedaan en voor en na de wc gaan ook. 

Dit gebeurt door de corona coördinator. Deze is aanwezig in geel of oranje hesje. 

Na de les wordt er weer ontsmet en mogen de kinderen de tassen pakken en naar de ouders toe . Deze zijn dan 

verzameld op de parkeerplaats bij Bravo. 

 In de tijd van de groepswissel zijn geen kinderen toegestaan op het speelveld ivm schoonmaken voor de 

 volgende groep. 



 
 

 

De leiding zal een passende planning mee sturen naar u  met daarin de tijden wanneer u aanwezig  

moet zijn. 

 

Wij als GV BRINIO zijn blij dat we een aangepast programma aan kunnen bieden  en hopen dat uw kinderen er  

ook weer zin in hebben. Aan onze leiding zal het niet liggen, ze kunnen niet wachten om hun groepen weer te  

zien. 

 

 

Een sportieve groet, 

Het bestuur en leiding van GV BRINIO 


