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Odysseus: oktober 2020

Maatregelen in verband met corona
vanaf 14 oktober 2020
Het Bestuur

Nieuwe maatregelen aangekondigd tijdens
persconferentie van 13 oktober: maatregelen
gelden vanaf 14 oktober 22:00 uur
Voor onze vereniging hebben de maatregelen navolgende consequenties.
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand
en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen.
Dus je mag met maximaal 4 personen kanoën met in achtneming van
1,5 meter!
Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Voor kinderen tot 18 jaar zijn sporten in teamverband en wedstrijden onderling
met teams van eigen club toegestaan.
Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
Voor ons betekent dit dat de kleedkamers voor zover mogelijk worden
afgesloten. In ieder geval mag er geen gebruik van gemaakt worden.
Vooralsnog kunnen de toiletten wel gebruikt worden.
Het krachthonk blijft open en kan door de kanopoloërs gebruikt worden. Er mogen
maximaal 2 personen tegelijk gebruik maken van het krachthonk, zodat de 1,5
meter in acht genomen kan worden. Kanopoloërs, die gebruik maken van het
krachthonk worden verzocht in sportkleding naar de club te komen en de club ook
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zo weer te verlaten.

De toertocht (groot water) die gepland stond voor zondag 18 oktober
gaat niet door. De doelgroep is inmiddels geïnformeerd.
De planning en voorbereiding van de dinsdagtochten zijn opgeschort tot het
moment dat e.e.a. in toekomstig beleid weer wordt toegestaan.
Kanoën in groepsverband op de zondagochtend op de manier zoals wij dat
gewend zijn, is niet toegestaan tot het moment dat e.e.a. in toekomstig beleid
wel weer wordt toegestaan.
Uiteraard is individueel varen of het varen in een kleine groep van maximaal 4
personen vanaf het clubgebouw wel mogelijk.

Dinsdagtocht rond Haarlem
Afgelopen dinsdag 13 oktober voeren de dinsdaggers een rondje Haarlem. Voorlopig
zal er op dinsdag niet op deze manier gevaren kunnen worden. Om niet te
wanhopen en de stemming er een beetje in te houden volgt hierna een aantal foto's
en kijken we uit naar betere tijden,

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.
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