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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
coronavirus (2)

Coronavirus: gevolgen voor onze
vereniging

Aanvulling op de nieuwsbrief van 13 maart 2020 over de
gevolgen van het coronavirus voor onze vereniging
Door de overheid is op 15 maart besloten dat op die datum vanaf 18:00 uur alle
sportaccommodaties gesloten dienen te zijn en dat er geen sportactiviteiten in
groepsverband mogen plaatsvinden.

Het bestuur heeft besloten dat vanaf vanavond 18:00 uur het clubgebouw op slot
gaat. Er is dan geen toegang meer tot de kleedkamers, douches, toiletten en
krachthonk. De kanoloodsen zijn wel toegankelijk.
De voorlopige einddatum van alle maatregelen is 6 april 2020.
Het is nog steeds toegestaan te gaan peddelen maar niet in groeps- of
verenigingsverband. De praktijk tot op heden toont aan dat dit niet door iedereen
begrepen wordt! De boodschap is "zo min mogelijk sociale contacten, tenzij het niet
anders kan". Ook op andere sportgebieden is het dringende advies: individueel
buitensporten is geen probleem maar niet met anderen samen!
Indien er nadere wijzigingen komen op onze verenigingsactiviteiten dan horen jullie
dit zo snel mogelijk. Laten we hopen dat alle leden na deze corona-periode straks
weer in gezondheid het water op kunnen.
Sportieve groet,
Het bestuur

Kanovereniging Odysseus
Opgericht: 4 september 1973
Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974
Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
Contact: via de website kunt u per e-mail contact opnemen met het bestuur en de
diverse commissies. U kunt met deze link per e-mail contact opnemen met de
ledenadministratie.
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Deze e-mail is verstuurd aan vanunenhardy@gmail.com.• Als u geen nieuwsbrief meer
wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
• Voor een goede ontvangst voegt u vanunenhardy@gmail.com toe aan uw adresboek.

