Beste badmintonners,
BREAKING NIEUWS: Badmintonseizoen maakt a.s. woensdag een herstart!
Het is even stil geweest. De reden is voor iedereen bekend.
Maar het goede nieuws is dus dat we zowel voor de jeugd als de senioren a.s.
woensdag buiten van start gaan.
Hoe:

Speedbadminton

Wat is dat?:

Een snelle buitenvariant van het badmintonnen. Kijk maar eens op google
of youtube. Spelregels hebben we in de mail bijgevoegd.

Wanneer:

Iedere woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur voor de jeugdleden t/m 12
jaar. Onder leiding van jullie eigen trainer.
Iedere woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur voor de senioren en jeugd
vanaf 13 jaar. Er kan alleen vrijgespeeld worden.

Waar:

Op het middenterrein van de ijsbaan aan de Schoutensteeg.

Zelf mee te nemen:

Sportkleding en eventueel wat te drinken. Wij zorgen voor een racket.

Regels vanuit de overheid en overige bijzonderheden:
Vanuit de overheid zijn er, naast de algemene regels van het RIVM, een aantal strikte regels.
De volledige richtlijnen zijn in de mail bijgevoegd.
In het kort komt het hierop neer.
• Voor de jeugd: houdt 1,5 meter afstand tot de trainer/begeleiders.
• Voor de senioren en oudere jeugd: houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. We spelen dus alleen
singlepartijen. De opzet van het speedbadmintonveld leent zich uitstekend om 1,5 meter afstand
te houden.
• Jeugd t/m 12 jaar traint apart van oudere jeugd.
• We hebben de beschikking over 10 rackets, voor de senioren kan dit dus betekenen dat we op
een drukke avond moeten afwisselen.
• Aan iedereen het verzoek om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen.
• Ouders kunnen niet langs de lijn toekijken en worden verzocht alleen als het niet anders kan de
kinderen te halen en te brengen en buiten de ijsbaan te wachten.
• Er is in eerste instantie geen ruimte voor niet-leden aangezien we maar beperkt rackets en ruimte
hebben.
• Er is GEEN SANITAIRE VOORZIENING, dus toiletteren, omkleden, douchen etc. zal thuis
moeten plaatsvinden.
• Het is buiten, pas daar je sportkleding op aan en maak geen gebruik van je
binnensportschoenen. Uiteraard bij erg slecht weer gaat de training/speelavond niet door.
Contributie
Wellicht is het sommige van jullie opgevallen dat er vanaf maart geen contributie is afgeschreven. Dat
klopt! Omdat wij zelf in deze periode ook nauwelijks kosten hebben gemaakt brengen wij deze
periode niet in rekening bij de leden. Vanaf juni wordt er weer zoals gebruikelijk maandelijks
geïncasseerd.
Tot slot
Wij staan te popelen om weer gezamenlijk te gaan sporten! Jullie ook?
We informeren jullie de komende tijd over de verdere details in de app.
Zijn er nog vragen of onduidelijkheden? Laat het ons weten.
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