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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
coronavirus

Coronavirus: gevolgen voor onze
vereniging
Het is inmiddels niemand ontgaan dat de overheid verstrekkende maatregelen heeft
afgekondigd om te uitbraak van het huidige coronavirus in te dammen. Het bestuur
ziet zich jammer genoeg genoodzaakt om de richtlijn van de NOC*NSF, het
Watersportverbond en de Nederlandse Drakenbootfederatie te volgen. Zie het
statement van de NOC*NSF onderaan deze mail.
Dit betekent dat in ieder geval tot en met 31 maart 2020 alle vereningsactiviteiten
komen te vervallen. Alle trainingen en overige groepsactiviteiten van al onze
disciplines zullen dus helaas niet doorgaan.
Hierbij valt te denken aan
Het zondagochtend varen/trainen zowel voor de kanoërs als drakenbootvaarders.
Het groepsvaren op de dinsdag.
Het door Joop Prinsen georganiseerde laatste weekend in maart 2020.
Trainingen door de poloërs zowel in als buiten het clubgebouw en het zwembad.
Zeekanotochten (zoals de geplande openingstocht op 15 maart 2020).
Bijeenkomsten in de kantine (zoals de filmavond van 20 maart 2020 en de
zondagochtendkoffie )
Voor de filmavond die voor vrijdag 20 maart op het programma stond, zal gezocht
worden naar een nieuwe datum.
De kantine gaat tot en met 31 maart op slot.
Iedereen is natuurlijk vrij om zelfstandig te gaan peddelen, maar doe dit beslist niet
in groeps- of verenigingsverband.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid of de sportbonden zijn, zullen
we dat uiteraard laten weten. Laten we hopen dat we, zodra het echte vaarseizoen
begint, weer met z'n allen het water op kunnen gaan.
Sportieve groet,
Het bestuur

Statement NOC*NSF:
Vanmiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen ter
bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. In het kort komen die er op
neer dat wat begin van de week het advies was voor Noord-Brabant, nu voor heel
Nederland geldt. Vandaar dat NOC*NSF opnieuw, en nu voor heel Nederland met
klem adviseren alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen en
trainingswedstrijden af te gelasten. In ieder geval tot en met 31 maart.
Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het
algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund
door de Nederlandse sport op te roepen om alle andere clubbijeenkomsten zoals
trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook
af te gelasten.
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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.

