Nieuwsbrief zomer 2020
Beste leden,
Het seizoen zit er alweer een tijdje op en de zomervakantie staat voor de deur, hierbij willen
we alvast een kleine update geven voor het begin van het nieuwe seizoen.
Begin seizoen 2019/2020
Op dit moment zijn de corona maatregels zo dat we half augustus gewoon kunnen starten
met trainen in de zaal. Mochten hier wijzigingen in komen zullen we dit als bestuur uiteraard
met jullie delen. We vragen jullie om buiten het veld de 1,5 meter te respecteren.
Aanvang trainingen
In de week van maandag 17 augustus zullen we weer beginnen met de trainingen in de
Duurswoldhal. Hieronder tref je het trainingsschema aan zoals verstuurd in de mail met de
indelingen voor komend seizoen. De tijden van de jeugd zijn onder de CMV ouders gedeeld
en de A en C jeugd blijven gelijk. Voor de A jeugd geldt dat dit nog zou kunnen wijzigen i.v.m.
de nog openstaande vacature en de invulling hiervan.

Corona update
Het seizoen werd in maart abrupt afgebroken en niet meer opnieuw gestart, hier hebben we
jullie zoveel mogelijk van op de hoogte gehouden. Dit was voor ons bestuur ook allemaal
een nieuwe situatie waar geen draaiboek voor klaar ligt. We zijn blij met de resultaten van
de enquête tot nu toe en zullen de tips/opmerkingen ter harte nemen. U kunt de enquête
nog invullen t/m 20 juli, dit geldt ook voor het terugvragen van de compensatie.
Lycurgus naar de Duurswoldhal
In de enquête werd als 1 van de compensatie mogelijkheden genoemd dat er een
oefenwedstrijd in onze eigen sporthal door nationale bekerwinnaar Abiant Lycurgus wordt
gehouden met in de ochtend een clinic voor de jeugd. Deze optie werd door een groot
gedeelte van onze leden gekozen en daarom zijn wij blij dat we kunnen aankondigen dat het
door gaat!! Binnenkort worden alle leden hierover geïnformeerd, wat u alvast wel mag
noteren dat dit alles zaterdag 5 september gaat plaatsvinden.
Trainingskamp Ameland
Door alle coronamaatregels is een trainingskamp zoals we elk jaar wordt gehouden niet
mogelijk. We zijn als bestuur wel druk aan het kijken naar andere mogelijkheden om toch
met elkaar naar Ameland te gaan in het weekend van 11/12/13 september. Dit zal mits de
maatregelen niet versoepelen in een andere boerderij zij waar meer personen in mogen. We
zullen binnenkort meer informatie delen en hopen dat we net als andere jaren een succesvol
trainingskamp kunnen aanbieden.
Beachtoernooi
Het is al enkele jaren geleden dat we een beachtoernooi hebben gehouden, maar door de
uitbreiding van de velden en het veelvuldige gebruik de afgelopen tijd keert het toernooi
weer terug. Op zaterdag 22 augustus zal dit plaatsvinden op de beachvelden achter de
sporthal. De inschrijving is inmiddels geopend via de website.

Agenda
Week 34 augustus
Zaterdag 22 augustus
Zaterdag 5 september
Weekend 11/12/13 september

Begin trainingen (maandag 17-8)
Beachtoernooi
Lycurgus dag
Trainingskamp Ameland

Dus noteer deze datums in jullie agenda.
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