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CITAAT BAANCOMMISSIE IJSBAAN BREDA
“Beste Verenigingen,
Vandaag hebben we een overleg gehad met allerlei andere gebruikers van sportaccomodaties in Breda.
Tijdens deze vergadering is de vraag gesteld hoeveel personen er gebruik mogen maken
van de ijsbaan. Helaas zijn de regels streng, maar zullen we daar de komende weken/
maanden mee moeten leven:
- Sporten voor volwassenen is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden. Maximaal 4 personen mogen samen sporten.
- Er geldt een maximum van 30 personen (inclusief trainers) op de 400 meter baan (en 30
personen op de 30x60 baan) bij een leeftijd boven de 18 jaar.
- Voor de jeugd tot en met 17 jaar wordt een uitzondering gemaakt. Daarvoor geldt het
maximum van 30 personen niet.
Wel moet het aantal trainers of begeleiders daarbij beperkt worden tot wat noodzakelijk
is om de training veilig en verantwoord te laten verlopen.
Belangrijkste punt is dat voor de Bredase ijsbaan, als binnen locatie, een maximum geldt
van dertig sporters.
Enige uitzondering is indien er alleen sporters zijn onder de 18. Dan is er geen beperking op aantal. De jeugdtrainers tellen niet mee.
Komen er enkele sporters ouder dan 18 jaar schaatsen, dan geldt weer het maximum van
30. Dat is ongewenst.
Trainen voor 18 jaar en ouder op de verenigingsuren en KNSB uren is dus niet te doen op
de huidige uren.
Begin volgende week wordt bekeken of er alternatieven zijn voor de schaatsers van boven de 17 jaar.
Wedstrijden
Tot medio november worden geen wedstrijden gereden.
Overleg
Maandag volgt nog een overleg met de werkgroep langebaan en de gemeente, mocht
hier iets anders uitkomen, dan houden we jullie op de hoogte.
Namens de baancommissie.”

FINANCIËN
Doordat het nog onduidelijk is, hoe het de komende tijd gaat verlopen en of er mogelijkheden komen voor de 18+ schaatsers, kan er nog geen financiële teruggave gedaan
worden. Mocht de baan voor onbepaalde tijd sluiten of de 18+ schaatsers kunnen niet
meer komen schaatsen, dan zullen we in maart 2021 de financiën uitzoeken. We houden
jullie op de hoogte van mogelijke teruggaven.

JEUGDTRAINING
We wensen alle jeugdleden tot en met 17 jaar en de jeugdtrainers morgen een fijne
schaatstraining toe, op een waarschijnlijk iets rustigere ijsbaan.
Denk aan je schaatspas met plaatsingsformulier, handschoenen en schaatshelm!
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