Volley-flyer nr. 1

20e Jaargang nummer 1
Voorzitter:
Secretariaat:
Ledenadministratie:
Wedstrijd/Scheidsrechterszaken:
Jeugdcoördinator, trainer:
Kopij Volley-flyer/Materiaal en
Penningmeester

Verschijnt 2x per maand

1

20-08-2021

Leo van der Prijt
Cees Wallenburg
Leo van der Prijt
Leo van der Prijt
Hans van den Elst

Tel: 06-27446390 e-mail: leosr@vanderprijt.com
Tel: 06-30365290 e-mail: ymcees@hetnet.nl
Tel: 06-27446390 e-mail: leosr@vanderprijt.com
Tel: 0627446390 e-mail: leosr@vanderprijt.com
Tel: 06-38387380 e-mail: elsthvanden1961@kpnmail.nl

Hans van Vessum

Tel: 023-5272287 e-mail: vessum1@gmail.com

We gaan weer beginnen.
Beste volleyballers.
Allereerst ieder van harte welkom.
De sectie volleybal wenst jullie van harte een gezond, sportief en een
probleemloos seizoen.
Dit is de eerste volley-flyer van het nieuwe seizoen 2021/2022
De eerste trainingen gaan weer beginnen op:

dinsdag 24 augustus 2021

Trainingen vinden plaats in de Groenendaalhal te Heemstede
Voor de jeugd is het van 18.30-20.00 uur.
En voor de recreanten is het van 20.00-21.30 uur.

In de Groenendaalhal mogen de kleedkamers weer gebruikt worden,
Op dit moment nog niet bekend of er gedoucht kan worden.
In de Groenendaalhal is ook de horeca van Sportplaza weer open.
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Toch nog corona maatregelen.
Voor het betreden van de sportzaal waar de trainingen beginnen staat een tafel met
daarop een flacon met desinfecterende gel om de handen schoon te maken.
Er liggen ook papieren zakdoekjes.
Er ligt op de tafel een intekenlijst waarop je je naam in blokletters op schrijft
voor iedereen die de zaal betreed.

Wij vragen je dringend om de volgende maatregelen in acht te nemen in verband
met het Coronavirus voor het betreden van de Groenendaalhal.
Zo houden wij het voor iedereen veilig en kunnen wij met jullie medewerking
onze deuren open houden.
•

Kom uiterlijk 10 minuten voor je training/competitie naar de sporthal.

•

Kleed je thuis om en maak zo min mogelijk gebruik van de kleedkamers.

•

Houd rekening met anderhalve meter afstand in de kleedkamers.

•

Douche zoveel mogelijk thuis.

•

Geef elkaar de ruimte en houdt anderhalve meter afstand.

•

Volg in de sporthallen de richtlijnen van de horeca op als je daar
naar binnen gaat.

•

Was je handen zoveel mogelijk.

•

Desinfecteer de materialen die je gebruikt heb met een
desinfectie middel.

•

Blijf thuis als je klachten hebt zoals:
 Hoesten
 Verkouden en of niezen
 Koorts
 Reuk of smaakverlies
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Vakantie periodes:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaartsdag:
Pinksteren:
Zomervakantie:

16 t/m 24 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
19 t/m 27 februari 2022
15 april 2022
17 en 18 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26 mei 2022
5 en 6 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022

De competitie voor de jeugd staat nu nog niet vast en komt in de volgende
volley-flyer te staan.
Scheidsrechters:
We hebben nog maar 1 jeugdteam in de competitie.
Dit betekent dat we slechts 1 a 2 scheidsrechters nodig hebben.
Laat degene die willen blijven fluiten zicht bij Leo melden.
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