DE PICKSTART
PICKSTART NIEUWSBRIEF

21-OKT-20

BESTE BREDA-SCHAATSERS,
Om met de maatregelen van het beperkte aantal op de baan te kunnen gaan, is door de baancommissie een planning gemaakt waardoor we allemaal (jong en oud) kunnen schaatsen.
We zullen ons hiervoor wel wat moeten aanpassen.
Het volgende is geregeld:
- Er is extra ijs gehuurd zodat, met minder mensen op de baan, toch iedereen kan schaatsen; de
tijden zijn hierdoor uitgebreid en veranderd.
- Financieel zal er worden afgerekend evenredig met het aantal keren dat er geschaatst kan worden (wij zullen hiervan aan het eind van het seizoen een eventuele terugbetaling uitwerken en verrekenen)
- De trainingen zijn ingedeeld in blokken waar een vereniging wordt toegewezen aan een specifiek
blok. Er zijn meer blokken dan ijsmomenten per vereniging om toch iedereen te laten schaatsen
met 30 personen per blok.
- Op sommige dagen delen verenigingen een blok met een volledige invulling tot 30 mensen. Via
inschrijving wordt geregeld dat er echt met 30 mensen op de baan getraind wordt.
- Het pasjessysteem kan niet worden gebruikt, daarom is er een extra registratie van rijders nodig:
Tot 18 jaar -> Verzoek aan de trainers om een deelnemerslijst van je groep in te vullen en deze
naar de hoofdtrainer te sturen. Bij de kassa vindt geen registratie plaats, rijders en trainers mogen de kassa passeren.
Vanaf 18 jaar -> Voor ieder blok moet een Corona-verantwoordelijke worden aangewezen door de
vereniging. Tevens dient deze persoon op het moment dat de toegang tot de ijsbaan is toegestaan,
bij de kassa te staan om de rijders af te vinken en door te laten. Jelle (of Ad) gaat dit doen bij onze
vereniging.
Indeling zoals nu is gemaakt ziet er voor ons als volgt uit:
Zaterdag 24 oktober van 8:50 tot 9:50 uur traint de groep 18+ o.l.v. Ad (André, Ariane, Jan, Jos,
Judith, Karen, Rene, Theo, Willem )
Dinsdag 27 oktober van 19:10 - 20:00 uur traint de dinsdagavond o.l.v. Jelle (Anna Melinde, Isa,
Juliette, Merel, Rene, Ruben, Theo, Wout)
Zaterdag 31 oktober van 7:30 - 8:30 uur traint alle jeugd <18 o.l.v. Jelle, Meike, Marie en Esther
(iedereen op zaterdag die jonger is dan 18 jaar)
Zaterdag 31 oktober van 18:30 - 19:30 uur extra uur voor de groep van dinsdagavond o.l.v. Jelle
( Anna Melinde, Isa, Juliette, Merel, Rene, Ruben, Theo, Wout )
Dringend verzoek: wanneer je op een lijst staat (zeker voor de groep 18+) en niet kan/wil/mag komen, laat het mij dan ZO SNEL MOGELIJK weten zodat ik je af kan melden zodat iemand anders
(van de andere verenigingen binnen het blok) de vrijgekomen plaats kan invullen.
Intrekken abonnement
Wanneer iemand deze blokindeling (waar we ons echt aan moeten houden) niet ziet zitten, of op
basis van een andere motivatie helemaal niet wil gaan schaatsen dit seizoen, dan kan ik kijken of
we het abonnement kunnen intrekken.
Van de baancommissie heb ik doorgekregen dat het mogelijk is om het abonnement in te trekken
en geld terug te krijgen.
Wanneer iemand dat wil, stuur dan een mail aan mij, zodat ik het intrekken in gang kan zetten.
Ik reken op jullie medewerking en zo hopen we er nog een mooi schaatsseizoen van te maken.
Groeten
Esther

TRAINING DINSDAG IN DORDRECHT
De groep in Dordrecht bestaat uit minder dan 30 personen dus de training kan nog steeds
doorgaan.
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