
  

 

Nieuwsbrief nr 06 - Seizoen 2020-2021 

 

 

 	

 

- De Jaarlijkse Algemene Vergadering op 5 
oktober a.s. wordt uitgesteld.  
- Geen publiek toegestaan bij trainingen en 
wedstrijden. 
- Wedstrijden van het tweede team en de C1 
gaan a.s. zaterdag niet door. 

 

Beste leden, 
JAV 



 

Zoals eerder vermeld zijn sportkantines tot in ieder geval 20 oktober dicht. Het was eerder deze week 
onduidelijk of dit ook geldt voor bijvoorbeeld vergaderingen. Inmiddels is er nu vanuit het NOC/NSF en het 
KNKV naar de sportverenigingen gecommuniceerd dat de kantines echt dicht moeten blijven, dus ook voor 
vergaderingen. Vanwege deze maatregel hebben wij moeten besluiten de JAV uit te stellen. Het is voor 
ons als bestuur helaas niet mogelijk om de gehele JAV voor leden digitaal te doen, zonder dat wij als 
bestuur fysiek (en op 1,5 meter afstand) bij elkaar kunnen zitten. De JAV gaat aanstaande maandag dus 
niet door. Gelukkig bieden onze statuten en de corona-spoedwet de mogelijkheid tot uitstel. We hopen zo 
snel mogelijk met een nieuwe datum te komen.  
  
Extra corona-maatregelen 
Zoals bekend heeft de overheid extra maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Deze 
maatregelen treffen ook de sport. In de vorige nieuwsbrief staan al veel belangrijke afspraken en 
maatregelen genoemd. Hierbij in het kort de spelregels voor het sporten:   

• Binnen- en buitensport is toegestaan.  
• Klachten? Blijf thuis en laat je testen. 
• Iedereen (vanaf 13 jaar) houdt 1,5 meter afstand. Is dat onmogelijk is voor een normaal 

spelverloop? Dan mag je de 1,5 meter meter tijdelijk loslaten.  
• Voor en na het sporten houd je wél 1,5 meter afstand tot elkaar (vanaf 13 jaar). Ook in de 

kleedkamers.  
• Kleedruimtes, douches en toiletten mogen gebruikt worden. Maar kom het liefst omgekleed naar 

de accommodatie en douche thuis. 
• Er vindt een gezondheidscheck plaats voor de start van een training of wedstrijd.  
• Publiek niet toegestaan bij sportactiviteiten. Voor ouders: Breng en haal je kind niet te vroeg. Ga 

als ouder en speler na afloop van een wedstrijd of training direct naar huis. 
• Het clubhuis is tijdelijk dicht. De corona-coördinator heeft wel toegang tot het clubhuis voor 

bijvoorbeeld de EHBO-koffer en AED, maar niet voor opslag van waardevolle spullen. Het 
clubhuis is wel open tijdens de openingstijden van Kids Aktief, maar uitsluitend voor medewerkers 
en (ouders van) kinderen van Kids Aktief. 

Kijk verder op de website voor meer verduidelijking 
 
en voor nog meer info raadpleeg de KNKV site 
 
Het bestuur van Sporting West/Bonarius.com, 
 
Het is vanwege dit uitstel wel mogelijk om u verder te verdiepen in de op de agenda staande en reeds 
eerder gestuurde stukken en vragen aan het secretariaat te stellen. Zoek de mails van 14 en 15 september 
vanuit het secretariaat nog eens op en vraag het password aan voor de link die in Nieuwsbrief nummer 5 
stond opgenomen. 

 

Hoi Allemaal, 
Heel mooi, we kunnen weer een aantal nieuwe leden melden: 



 

 
Vera de Waal                        Pupil                    Pay Peters                           Recreant 
Felix Wiersema                     Aspirant              Nienke Pantjes                     Recreant                  
Fenna Orsolic                       Aspirant              Mieke Winnubst                    Recreant 
 
Allemaal van harte welkom, wij hopen dat jullie een fijne tijd bij onze vereniging zullen hebben. 

 

 

Beste leden, 
Nu we het clubhuis moeten sluiten is het voor de leden onmogelijk om aan de betaalverplichting in verband 
met openstaande bonnen te voldoen. In totaal staat er wat te veel aan bonnen open en daarom zal ik een 
extra incassoronde aanmaken. Wilt u hier aub rekening mee houden? 

 	

 

 

Hoi Allemaal, 
 
Het KNKV heeft deze week de volledig Nederlandse versie van de spelregels gepubliceerd en daarbij ook 
de belangrijkste wijzigingen nader geduid. Kijk op de site van het KNKV en zorg ervoor dat je 
spelregelkennis op peil blijft. 

 

Hoi Allemaal, 

• Het volgende oefenuurtje en kleuterbal uurtje is zaterdag 3 oktober van 10 tot 11 uur. 
• Zondag 4 oktober gaan we naar Rohda, dan is het van 11 tot 13 uur. 
• De volgende uurtjes op het veld zijn: 10 oktober en 17 oktober. 
• Zaterdag 24 oktober is er geen oefenuur/kleuterbal 
• Zaterdag 31 oktober is de eerste keer in de van Hogendorphal. 
• De Kangoeroeuurtjes  en het Kleuterbal zijn voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar. 
• Ook als je nog geen lid bent en tussen de 4 en  7 jaar, dan ben je welkom om te kijken of je het 

leuk vindt. 



 

• Misschien ken je al iemand op korfbal. Dan is het ook leuk om daarmee af te spreken en mee te 
doen. 

 

 

Hoi Allemaal, 
 
De scheidsrechter is de belangrijkste man op het veld, daarom zetten we ze deze week in het zonnetje. 
 

 

 

 

Via deze links ben je snel ergens op de website. 
• Commissies 
• Programma  
• Rangen en Standen 

• Scheidsrechters 
• Kantinediensten 
• Trainingsschema 

 

 	

 


