NIEUWSBRIEF: 06-05-2020 UPDATE
Beste leden,
Hier een nieuwsbrief als update vanwege deze vreemde periode.
De brief bestaat uit 2 grote onderwerpen, nl.
1. Start jeugdlessen
2. Mijn reactie en ideeën n.a.v. persconferentie op 6-5-20
1. Start jeugdlessen:
Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld starten we weer met jeugdlessen. Onze
plannen zijn goedgekeurd door de diverse gemeenten. Wel wacht ik nog op een
aantal scholen i.v.m. sporten op hun schoolplein. Ik denk hier echter geen
problemen mee te ondervinden.
Vrijdag 8 mei is de try-out met onze judowedstrijdgroepen.
Vanaf maandag 11 mei gaan we starten met 22 jeugdlessen in 4 plaatsen
(Wommels, Sneek, Mantgum en Harlingen).
De sporten zijn Judo, dans, gym, kick en punch, spinn en cross, freerunning,
kracht en conditie (13 t/m 18 jaar). Hou de website in de gaten v.w.b.
toevoegingen en aanpassingen.
OOK BIJ SLECHT WEER DE WEBSITE IN DE GATEN HOUDEN. WE PROBEREN
UITERLIJK 30 MINUTEN VOOR AANVANG VAN DE LES DOOR TE GEVEN OF EEN
LES WEL OF NIET DOOR GAAT MET SLECHT WEER OF DAT ER EEN
VERVANGENDE ACTIVITEIT IS.
Er zijn 3 belangrijke bijlagen, lees deze goed door a.u.b.:
A. Een bijlage met de juiste tijden en locaties van de jeugdlessen
B. Een bijlage met plattegrond van het terrein bij het Sportcentrum in
Wommels (dit zal nog wel iets veranderen n.a.v. de persconferentie van
vandaag. Wrs. worden vak A en Vak B omgedraaid)
C. NOC&NSF Corona Protocollen voor ouders, sporters en leiding

2. Mijn reactie en ideeën op persconferentie op 6-5-20:
Erg teleurgesteld heb ik, net als jullie, vandaag gehoord dat sportcentra
waarschijnlijk pas open mogen vanaf 1-9-20. Er wordt gesproken met de
verschillende fitnessbranch-organisaties om dit eerder voor elkaar te krijgen.
We hebben in Wommels heel veel m2, dus wij zouden zomaar al snel open
kunnen en dan toch die 1,5 m. in acht kunnen nemen.
Maar Mark Rutte zei hierover weer: “Voorzichtigheid NU is beter dan spijt
achteraf.”
Een groot lichtpunt is dat er wel buiten gesport mag worden door 18 jaar en
ouder, maar met 1,5 meter afstand. Hier kunnen we wel wat mee.
Ik neem even de tijd om te overleggen met het personeel en kom dan uiterlijk
volgende week dinsdag met nieuws hierover.
Ook zullen we vervolgens werken aan een mooi zomerprogramma, zodat
iedereen fit de zomer door kan.
Wij begrijpen ook dat thuis sporten steeds meer motivatie vraagt en hoe langer
het duurt, des te moeilijker dat wordt. Heb je daarom behoefte aan wat extra
tips laat het ons dan weten via onderstaand mailadres. Wij zullen dan zorgen
dat één van onze instructeurs contact met jou opneemt om te kijken hoe hij/zij
jou extra kan motiveren.
NOG 1 BELANGRIJKE VRAAG N.A.V. HET THUIS SPORTEN…WAAR LIGT DE
BEHOEFTE VAN JULLIE? Graag doorgeven, zodat wij hier op in kunnen spelen.
Voor nu kan ik alleen maar zeggen: blijf gezond en blijf bewegen.
Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar. Blijf Positief!
En nogmaals, heel erg bedankt voor jullie support!
Zodra er meer nieuws is zullen wij jullie informeren via mail en website.
Heb je zelf vragen en/of opmerkingen mail dan naar:
info@sportcentrumakkermans.nl.
Vriendelijke groet,
Véronique Akkermans
Namens Team Akkermans:

Evert Ane, Evert Douwe, Tessa, Marieke, Gerdie, Carin,
Lourens, Sultan, Marit, Richt, Wytze, Nieck en Nolina

