Beste leden,

NIEUWSBRIEF
Week 19
“Leuk dat je er weer bent”

Op 21 april 2020 zijn we door minister-president
Mark Rutte geïnformeerd over de versoepelde
maatregelen vanaf 29 april, om onze jeugd weer
te laten trainen op de atletiekaccommodatie. Een
fantastische eerste stap die we met elkaar graag
oppakken.
Helaas geldt voor de overige groepen, dat de
maatregelen nog tot 1 juni van kracht blijven.
Er zijn geen trainingen en er mag ook niet
getraind worden door volwassen op de
accommodatie. Voor de jeugd zijn alleen de
vaste trainingsmomenten toegankelijk.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de invulling
en uitvoering van deze maatregelen. Laten we
met elkaar ervoor zorgen dat we een voorbeeld
zijn en er naar handelen in de geest die deze tijd
van ons vraagt en eist!

Wij willen jullie op voorhand bedanken voor je
medewerking, begrip en flexibiliteit. Wij zijn ervan
overtuigd dat we zo samen een constructieve
bijdrage levert aan de normalisering van onze
maatschappij.

Als bestuur zijn we verantwoordelijk voor de
uitvoering van de maatregelen en gaan hierop
toezien. Per toerbeurt zijn wij bij de trainingen
aanwezig.
Zijn er vragen? Vraag het ons gerust maar wel op
afstand

WHATSAPP
Eventuele wijzingen en aanvullingen maken wij
Kenbaar via de gebruikelijke contactgroep (naast
Deze Nieuwsbrief, facebook en website)

SOCIAL MEDIA
Volg ons ook op Facebook en website
www.asveibergen.nl

VRAGEN?
Hebben jullie vragen, neem dan gerust
contact met ons op. Wij zijn bereikbaar
op secretariaat@asveibergen.nl

Trainingen jeugd vanaf 11 mei

Graag je aandacht voor deze
maatregelen voordat je gaat sporten!

WHATSAPP
Eventuele wijzingen en aanvullingen maken wij
Kenbaar via de gebruikelijke contactgroep (naast
Deze Nieuwsbrief, facebook en website)

Spelregels om weer samen veilig te
sporten Informatie voor ouders en
verzorgers

SOCIAL MEDIA
Volg ons ook op Facebook en website
www.asveibergen.nl

VRAGEN?
Hebben jullie vragen, neem dan gerust
contact met ons op. Wij zijn bereikbaar
op secretariaat@asveibergen.nl

Specifieke maatregelen bij ASV
-

Blijf met de training op de accommodatie, ga
niet het bos in;
Buik- en armspieren mag je thuis trainen, ga
niet op de toestellen van de Outdoor-fitness
en maak geen gebruik van de herstelruimte
op zolder;

Grote Clubactie 2020
Aangekondigd in de vorige nieuwsbrief willen wij
met ASV meedoen met de Grote Clubactie om
ook op deze wijze wat extra inkomsten te
genereren.
Of een bezoek langs de deur wat gaat worden,
weten we op dit moment nog niet.
Ons voorstel is om alle actieve leden 3 loten te
laten kopen. Dit komt neer op ongeveer € 9,00.
Je mag deze zelf houden of verkopen. Hiervan
gaat 80% naar de vereniging.
Wij vragen jullie om hulp, hoe meer loten we
verkopen hoe beter!
Is 3 loten een goed idee of moeten dit er meer of
minder zijn? Stuur je mening naar
secretariaat@asveibergen.nl

Deze maatregelen zijn volgens de richtlijnen van
de Atletiekunie en NOC-NSF

WHATSAPP
Eventuele wijzingen en aanvullingen maken wij
Kenbaar via de gebruikelijke contactgroep (naast
Deze Nieuwsbrief, facebook en website)

SOCIAL MEDIA
Volg ons ook op Facebook en website
www.asveibergen.nl

VRAGEN?
Hebben jullie vragen, neem dan gerust
contact met ons op. Wij zijn bereikbaar
op secretariaat@asveibergen.nl

Berkellandwijzer
Wij staan op de website www.berkellandwijzer.nl.
Deze website is een online, sociale wegwijzer
van Berkelland. Graag willen wij deze onder jullie
aandacht brengen, zeker er nu door de
coronacrisis mooie sociale initiatieven en
alternatieven zijn bedacht om elkaar te helpen,
online te kunnen bewegen of vanuit huis contact
te onderhouden. Misschien kan dit voor jullie een
handig hulpmiddel kan zijn.

Blijf gezond!
Met vriendelijke en sportieve groet,
Het bestuur van ASV
Francis Schilderinck, Eddie Grotenhuis, Dennis te
Nijenhuis en Ton Harmsen

Alternatief of initiatief in coronatijd?
Hebben jullie zelf een alternatief of activiteit dan
kan deze worden toegevoegd aan deze website.
Op die manier komt er een zo compleet mogelijk
overzicht van wat er in deze tijd toch nog
allemaal in Berkelland mogelijk is.
Geef uw alternatief door op het e-mailadres
berkellandwijzer@gemeenteberkelland.nl.

WHATSAPP
Eventuele wijzingen en aanvullingen maken wij
Kenbaar via de gebruikelijke contactgroep (naast
Deze Nieuwsbrief, facebook en website)

SOCIAL MEDIA
Volg ons ook op Facebook en website
www.asveibergen.nl

VRAGEN?
Hebben jullie vragen, neem dan gerust
contact met ons op. Wij zijn bereikbaar
op secretariaat@asveibergen.nl

