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Beste leden en ouders/verzorgers van leden,
Gelukkig hebben we de lessen na de zomervakantie weer mogen hervatten. Het Coronavirus breidt zich echter
weer snel uit. We vragen iedereen zich dan ook strikt aan de Coronaregels te houden
De Coronaregels zijn als volgt:
- Bij Coronagerelateerde klachten (verkoudheid, loopneus, hoesten, koorts, diarree, geur- en smaakverlies,
vermoeidheid) blijf je thuis;
- Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
- Zorg dat je thuis al omgekleed bent;
- Alleen als het echt nodig is kunnen ouders in de kleedkamer komen, niet in de zaal. Niet meer dan 3
volwassenen tegelijk in de kleedkamer.
- Handhygiëne blijft superbelangrijk. Zorg dat je, voordat je naar de les gaat, thuis je handen goed wast.
Voorafgaand aan de lessen vragen we iedereen zijn handen te ontsmetten en ook wanneer we de zaal weer
verlaten. In de zaal is handalcohol aanwezig.
- Materiaal voorafgaand aan gebruik zoveel mogelijk schoonmaken en per persoon gebruiken.
- Leden t/m17 jaar hoeven onderling geen afstand te houden;
- Leden 13 jaar en ouder blijven op 1,5m afstand van leden/trainers van 18 jaar en ouder.
- Leden (of ouders) 18 jaar en ouder: niet meer dan met 3 volwassenen tegelijk in de kleedkamer;
- Luchten is belangrijk. Zoveel mogelijk beide nooddeuren open zetten;
- Potentiële leden die een proefles volgen geven naam en telefoonnummer op.
Mogelijkheid restitutie 2e kwartaal 2020
Per mail 8 september jl. hebben we de leden geïnformeerd dat het bestuur berekend heeft dat de vereniging elk
lid 20 euro restitutie kan verlenen voor de gemiste lessen tijdens de coronagolf in het voorjaar. Echter niet elk lid
is bereikt via e-mail. Vandaar ook deze vermelding in de nieuwsbrief.
Indien u gebruik wilt maken van de restitutie verzoeken wij u voor 1 november 2020 een mail te sturen
naar info@ilpenstein.nl of een briefje in de brievenbus te doen bij Linda Schouten,onze secretaris,Ilpenhof 1,
1452 XZ Ilpendam. Het bedrag zal dan worden gestort op uw rekening. Wij zijn u erkentelijk als u er vanaf ziet.
De vereniging kan de middelen goed gebruiken om de vaste lasten, die ondanks de maatregelen toch betaald
moeten worden, te dekken.
Koekactie
De koekactie loopt dit jaar van 3 t/m 10 oktober. Melanie neemt de coördinatie weer op zich, super bedankt. We
hopen natuurlijk dat alle leden een wijkje voor hun rekening willen nemen. Vele handen maken licht werk. En de
vereniging kan de extra inkomsten, zeker nu, goed gebruiken. We willen de middelen gebruiken voor opleiding
van leiding en voor vervanging van klein spelmateriaal. Helpt u ons?
Rabobank clubkasactie
Ilpenstein mag ook dit jaar weer deelnemen aan de Rabobank clubkasactie, waarbij leden van de coöperatieve
Rabobank een stem mogen uitbrengen op de vereniging of het doel dat ze willen steunen. Stemmen kan van
5 t/m 25 oktober. Wij willen de extra middelen gebruiken voor opleiding tot assistent trainer, het Nijntje
beweegdiploma voor kleuters en vervanging van klein materiaal. Steunt u ons? Kijk op www.raboclubsupport.nl.
Tot slot
De herfstvakantie is van 12 t/m 16 oktober. Er is deze week geen les, tenzij de leiding anders aangeeft.
Het bestuur van GV Ilpenstein (Info@ilpenstein.nl)
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