
Beste leden, 
 
Zoals beloofd zijn we hier terug met informatie voor het komend speelseizoen. 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we de komende maanden nog steeds rekening zullen 
moeten houden met de COVID- maatregelen. 
 
Eén van de jammere zaken hieromtrent is het feit dat we onze BBQ niet kunnen laten 
doorgaan. 
 
Anderzijds hebben we relatief goed tot zeer goed nieuws. 
De zalen zijn beschikbaar en we krijgen toelating om te spelen, maar zoals in zovele sectoren 
en zoals bij andere evenementen kunnen of mogen we slechts spelen als we ons houden aan 
de basisregels qua veiligheid. 
In bijlage vindt u het specifieke corona reglement dat we hiervoor hebben op gesteld en dat 
tevens werd medegedeeld aan het stadbestuur. Los hiervan hebben we dit gecheckt aan het 
“event risk model” en ook hier wordt onze manier van spelen goedgekeurd. 
 
Vorige week hebben we als bestuur beslist dat alle spelers die vorig seizoen deelgenomen 
hebben aan onze reguliere competitie dit jaar een korting krijgen van 10 euro (dit geldt ook 
voor de jeugd) De basisprijs blijft dus dezelfde als vorig jaar min de korting voor spelers die 
vorig jaar meespeelden. 
Voorlopig hebben we geen lokaal voor de lessen voor volwassenen op zondag, we 
onderzoeken echter of het haalbaar is  om een andere locatie voor hen te vinden. 
 
Om jullie een duidelijk beeld te geven hoe er komend seizoen kan/moet gespeeld worden 
nodigen we jullie hierbij uit op vrijdag 4 september om een kijkje te komen nemen in ons 
clublokaal. 
Er zijn 3 bezoeken gepland van: (MONDMASKER & inschrijven is verplicht).  
Er zijn maximaal 15 personen toegestaan per tijdsslot. 

• 20u10 - 20u30 

• 20u35 - 20u55 

• 21u00 - 21u20 
Gelieve u hiervoor te melden bij Kris ofwel telefonisch ofwel via mail. 
0473817074    krissteen1978@gmail.com 
 
 
Anderzijds wie niet kan komen gelieve tegen 4 september te bevestigen indien u al of niet 
deelneemt aan de competitie, dit mag via mail bij Bart :  bart.denduyver@telenet.be of 
telefonisch 0496 50 61 76 
 
Groeten vanwege het voltallig bestuur. 
 
 

mailto:krissteen1978@gmail.com
mailto:bart.denduyver@telenet.be

