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Even bijpraten vanuit het bestuur

Sinds er deze zomer weer mocht worden getraind…..

Zijn er wekelijks grote groepen handballers op de velden in touw geweest. In het
begin waren het vooral de jeugdigen, later mochten ook senioren een balletje
gooien. En aan het begin van dit seizoen waren we blij, dat ook de kantine weer
open kon en publiek langs de lijn mocht staan. Er is zelfs al bijna een maand
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lang competitie gespeeld. Helaas is die blijdschap van korte duur gebleken.
Sinds deze week moeten we met zijn allen weer een stap terug doen. Het virus
lijkt de overhand te krijgen.

Huidige situatie:

Er kan alleen worden getraind door spelers tot 18 jaar, en wedstrijden gaan in
ieder geval t/m 10 november niet door.

Bij trainingen geldt: publiek is niet welkom, de kantine en de kleedkamers zijn
gesloten. Kijk ook in onze eigen sporthal bij aankomst hoe het ter plaatse met
de coronaregels zit.

Inmiddels is ook bepaald, dat iedereen vanaf 13 bij binnenkomst van
sportcomplexen een mondkapje moet dragen. De handbalbond NHV heeft alle
informatie voor je op een rijtje gezet op https://www.handbal.nl/protocol-
corona-en-wedstrijden/.

En ook op onze eigen site kan je de laatste Corona-regels vinden:
http://www.najaden.nl/corona

En verder: 

We verzoeken je dringend om niet naar de vereniging te komen als je klachten
hebt, of als een huisgenoot koorts heeft of positief is getest. 

En als het echt misgaat, helaas….

Dan zorg je dat jouw coach en trainer direct op de hoogte worden gebracht. Zij
zorgen, dat het bestuur wordt geïnformeerd. 

Vragen die je van je trainer/coach kunt verwachten gaan over wanneer de
klachten begonnen zijn, wanneer je contact gehad met
teamleden/begeleiding hebt gehad, wanneer je getest wordt en wanneer je de
uitslag verwacht.

Afhankelijk van het laatste moment dat de positief geteste speler nog met
teamleden, trainers en coaches in contact is geweest geldt nog een aantal
dagen quarantaine voor het hele team. Dit zal door de trainer/coach of
bestuur aan de betrokkenen worden medegedeeld. De GGD bepaalt de
einddatum van de quarantaine.

Als er (hopelijk heel snel) met aangepaste regels weer gespeeld kan worden en
een wedstrijd kan niet doorgaan, dan informeert de coach de TC, die de
afmelding bij de bond regelt. 

Trainingstijden zaalseizoen

De eerste zaaltraining voor de jeugd is op donderdag 22 oktober in de sporthal
aan de Parkwerf 138 in Almere-Haven. 

De E- en D-jeugd traint van 18:30-19:30 uur; C- en B-jeugd van 19:30 -20:30 uur. 
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i.v.m. de corona-maatregelen gelden er aangepaste regels voor de trainingen.
Dat betekent onder andere dat ouders niet mee naar binnen mogen! Kijk op
www.najaden.nl/corona voor alle geldende regels.

Helaas mogen de senioren de komende weken nog niet trainen, noch op de
donderdag (dames en heren), noch op de dinsdag (rolstoelhandballers). Ook
de keeperstrainingen vinden voorlopig geen doorgang.

Algemene Ledenvergadering

De eerstvolgende ledenvergadering stond gepland voor november. Deze
kunnen we echter niet in de kantine houden. Ook alternatieve plekken zijn niet
voorhanden. Vandaar dat we besloten hebben om jullie rond 1 november alle
stukken van de vergadering te mailen. We hopen daarop vragen/opmerkingen
enz. van jullie te krijgen, die we op onze beurt dan weer zullen terugkoppelen
naar iedereen. We hopen e.e.a. in de maand november af te ronden.

Contributies 2020/2021

Eind oktober/begin november zal door de penningmeester de eerste
contributie van dit seizoen worden geïnd. Het bestuur heeft gekeken naar
mogelijkheden tot korting van de contributie i.v.m. de corona. Echter, de vaste
lasten lopen nagenoeg allemaal door. Wel mag je met de penningmeester
contact opnemen wanneer je zelf  een betalingsregeling wilt treffen voor dit
seizoen. Het mailadres hiervoor is penningmeester@najaden.nl.
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Meerveldstraat 54, Almere Je ontvangt deze e-mail omdat je bent
aangemeld als lid (of ouder /verzorger van

een lid) van onze handbalvereniging.

Afmelden

Kantine Najaden

De kantine van Najaden is vanwege de Corona-maatregelen nog voor het eind
van het veldseizoen gesloten. En omdat dit zo plotseling gebeurde staat er voor
een aantal leden nog een bon open. Degenen voor wie dit geldt krijgen een
separate mail i.v.m. de betaling.

ASC Najaden
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