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Start buitentraining 

We gaan weer starten met trainen voor de jeugd TOT 27 jaar op de beachvelden 

De combibaan heeft geweldig werk verricht door op zeer korte termijn de beachvelden weer klaar te 

maken. 

We kunnen vanaf dinsdag 9 maart weer starten met 1 maal per week trainen!! 

het is nog even een gepuzzel hoe we dit gaan indelen. De TC is er druk mee bezig en zal dit via de 

trainers communiceren. Uiteraard zal Wilma het ook nog even in de mail rondsturen 

Ook nu geldt; we bieden de mogelijkheid, maar ieder moet voor zichzelf of voor z’n kind beslissen om 

wel of niet te komen trainen. Laat het de trainer wel even weten als jij/je kind niet zal komen. 

Nog even in het kort de belangrijkste huisregels: 

 Waterfles/-bidon thuis vullen 

 Er zit een kwartier tussen de trainingstijden 

 Kom niet te vroeg 

 Ga direct na de training naar huis 

 Probeer als team tegelijk bij de accommodatie te arriveren 

 Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets  

 Ouders zijn NIET toegestaan op de combibaan, ze mogen alleen brengen en halen 

 THUIS douchen 

 Toiletten en kantine zijn gesloten 

 Ballen en eventuele andere materialen voor en na gebruik desinfecteren 

 Bij klachten THUISBLIJVEN! 

Voor uitgebreide informatie; zie onderstaande link: 

https://nocnsf.nl/media/4049/protocol-verantwoord-sporten-v030321.pdf 

 

https://nocnsf.nl/media/4049/protocol-verantwoord-sporten-v030321.pdf


Voor al bovenstaand geldt, we moeten het samen doen en samen gezond houden! 

Neem hierin je verantwoordelijkheid en gebruik dan ook je gezonde verstand! 

 

Contributie 1e kwartaal 2021 

De contributie van het 1e kwartaal zal niet worden geïnd   

Bestuursfuncties die vrijkomen 

Aan het eind van dit seizoen zullen enkele bestuursleden gaan stoppen met hun functie. Voor 1 

functie hebben we een vervanging gevonden. Anieke Wiersma zal Thea Nijeboer gaan vervangen in 

de TC en dit samen met Margot gaan oppakken. Hier zijn we ontzettend blij mee! 

Er komen echter nog 2 functies vrij, waarbij we nog steeds geen vervanger hebben gevonden. 

Het gaat hier om 

* jeugdcommissie 

* wedstrijdsecretaris 

We zijn hier echt nieuwe leden voor nodig!   

Als deze functies niet worden ingevuld, kunnen we volgend seizoen geen competitie spelen en zullen 

er minder activiteiten voor de jeugd worden georganiseerd. Het is ook mogelijk om het 

wedstrijdsecretariaat met 2 personen in te vullen en de jeugd en senioren op te splitsen. Dit is ook 

hoe de TC haar taken verdeelt. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met 

wedstrijdsecretaris cynthiahuisjes@hotmail.com 

jeugdcomissie  marieke93@hetnet.nl 

 

Daarnaast zijn we ook nog steeds op zoek naar een voorzitter. 

Meld u allen aan, zodat we ook volgens seizoen met een voltallig bestuur de boel weer draaiende 

kunnen houden!! 

Een sportieve en gezonde groet, het bestuur 
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