
 
                                                                                                                                          Brielle, 13 januari 2021. 

Betreft: Corona maatregelen na 12 januari 2021. 

 

Beste leden en leiding van G.V. BRINIO, 

Onze premier Rutte heeft gisteravond 12 januari 2021 een verlenging van de  lock-down  

afgekondigd tot  9 februari 2021.  

Dat betekent voor GV BRINIO dat zalen helaas gesloten blijven en er niet in de zalen gesport mag 

worden. 

Alle binnensporten zijn dus niet toegestaan.  Blijf echter zoveel mogelijk in beweging door te 

wandelen, te fietsen, en tuinieren . 

Mochten de veiligheidsmaatregelen tussentijds wijzigen, brengen wij u op de hoogte. 

Het bestuur heeft besloten de contributie voor alle leden ,voor de maand  februari 2021 naar €10,--  

brengen , terwijl de gebruikelijke vergoeding voor onze leiding gedurende deze maand gehandhaafd 

zal blijven.  

Maar…...als GV BRINIO blijven wij ook steeds naar mogelijkheden kijken om te blijven bewegen op de 

manier waarop dat nog wel toegestaan is. Zonder daarbij de grenzen te willen opzoeken en al 

helemaal niet deze grenzen te  willen overschrijden. 

Voor verschillende BRINIO groepen worden  mogelijkheden om binnen te bewegen aangeboden via 

de social media kanalen. 

Wel denken we dat de mogelijkheid om ook buiten meer te bewegen voor menigeen nu meer dan 

welkom is . 

Daarom hebben wij ,voor leden tot 18 jaar ,  leiding bereid gevonden om onder geldende Corona 

maatregelen en protocollen toch BUITEN sportieve activiteiten voor onze belangstellende  “18 

min”leden te organiseren. Natuurlijk alleen dan als de weersomstandigheden het toelaten. 

Dus u bent uitgenodigd om contact op te nemen met uw leiding om te zien welke mogelijkheden er 

allemaal zijn voor “18 min “ om toch sportief buiten te bewegen onder G.V. BRINIO leiding. 

Dit natuurlijk naast de mogelijkheden om binnen ,via de social media kanalen, te bewegen. 

 Alleen samen krijgen we het corona virus onder controle.  

Blijf gezond en let op elkaar, 

Met vriendelijke sportieve groet, 

namens het bestuur van GV BRINIO 

 

                                                                                                                                     


