Betre : Corona maatregelen 4 november 2020

Woensdag 4 november 2020.

Beste leden en leiding,

Zoals U gisteren misschien vernomen hee van onze premier Ru e , gaat er een jdelijke
verzwaring van de gedeeltelijke lockdown voor ons allemaal gelden.
Deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspec ef aandient:
een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus.
In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn.
Met familie en vrienden, jdens blije en verdrie ge momenten.
En jdens het sporten .

Vanaf woensdag 4 november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november gelden de
volgende maatregelen voor het BRINIO sporten.
BRINIO sporten is helaas alleen nog beperkt mogelijk:
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen
individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet
toegestaan.
Uitgezonderd zijn:
Kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van
eigen club toegestaan).
Naast de sportkan nes zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
Groepslessen zijn verboden.
Geen publiek bij sport.

Dit betekent helaas voor alle BRINIO leden met een 18+ lee ijd ,dat BRINIO deze leden geen
lessen meer mag en kan aanbieden. De lessen voor alle leden tot en met 17 jaar zullen
wel gewoon doorgang vinden.
Deze maatregel is ook in overeenstemming met wat de gemeente Brielle ons verplichtend
oplegt via verhuur Dukdalf, waaronder alle door ons gebruikte zalen vallen.
Wij vragen begrip voor deze noodzakelijke maatregelen en verzoeken eenieder om mee te
werken aan de uitvoering en handhaving van deze maatregelen.
De contribu e voor de maand november 2020 , die zoals gebruikelijk achteraf geïnd zal gaan
worden, wordt weer teruggebracht naar €10,-- voor onze 18+ leden , terwijl de
contribu e voor leden tot en met 17 jaar gehandhaafd blij .
In het vertrouwen dat er ook weer betere jden zullen aanbreken,wens we u toe :
blijf gezond en blijf bewegen,

Een spor eve groet,
Het bestuur van GV BRINIO

