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Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus:
Algemene Ledenvergadering en
coronamaatregelen

 

Van de voorzitter
Beste kayakers, drakenbootracers, kanopoloërs, suppers, peddelaars,

Zoals jullie kunnen lezen in deze nieuwsbrief stond het bestuur voor twee grote
dilemma’s.
 
1. Het wel of niet door laten gaan van de Algemene Ledenvergadering (i.v.m.

maatregel Covid).
2. Het tijdelijk sluiten of openhouden van het verenigingsgebouw (i.v.m.

maatregelen sportprotocol).
 
De uitleg van deze beslissing kunnen jullie lezen in deze nieuwsbrief.
De bestuursleden zijn enthousiaste mensen die er alles aan doen om de zaken in
goede banen te leiden en de vereniging leefbaar te houden en ja, we zijn ons ervan
bewust dat er leden zijn die het er niet mee eens zijn of het misschien anders
hadden gewild. 
Jullie moeten vertrouwen hebben in het bestuur, het bestuur vindt dat de
gezondheid en het welzijn van de leden de hoogste prioriteit heeft. Wij vertrouwen
er op dat de leden de beslissingen en maatregelen respecteren.
 
De najaarstocht die in oktober gepland stond is niet door gegaan omdat er geen
animo voor was. Deze winter gaan we brainstormen hoe we een tocht, ook voor
beginners, kunnen organiseren waar wel animo voor is. 
Hebben jullie ideeën en of tips, neem dan contact op via deze link.
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Omdat ik nog niet zolang voorzitter ben en ook nog een vrij nieuw gezicht ben
binnen de vereniging, heb ik er heel erg naar uit gekeken om jullie te kunnen
ontmoeten. Sommige van jullie heb ik al ontmoet en mijn indruk is dat het een
leuke en gezellige vereniging is.
Wat ook nog een leuk weetje is om te vertellen is dat in oktober eindelijk onze twee
nieuwe kayaks geleverd zijn. Ik en mijn vrouw Sonja hebben er al met veel plezier
in gevaren en we zijn nog bang voor elk krasje dat er op komt.
Wat ik jullie verder nog wil meegeven: blijf in beweging, eet gezond, geniet van alle
mooie dingen en wees lief voor elkaar.  
 
Met vriendelijke groet,
jullie voorzitter, Roland Boogaard.

 

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering die gepland stond op
vrijdagavond 19 november gaat NIET door

Op 19 november a.s. staat onze Algemene Ledenvergadering gepland. Wij
hadden gehoopt dan weer bij elkaar te kunnen komen en de vergadering
fysiek te kunnen houden. 
Echter, gezien de op 2 november jl aangekondigde coronamaatregelen,
onzekere ontwikkelingen en de dringende adviezen om afstand te houden,
heeft het bestuur besloten om de vergadering niet door te laten gaan.

We zijn tot dit besluit gekomen omdat
 

het dringend advies van 1.5 meter afstand houden niet gewaarborgd kan
worden;
er volgende week, als de besmetting niet zakt, weer verscherpte maatregelen
kunnen komen;
het niet verantwoord is om met een grote groep in een kleine ruimte te zitten;
we het risico op besmetting tijdens de vergadering willen uitsluiten;
de lol van de vergadering er op deze manier wel een beetje af is.

Het bestuur hoopt dat er begin 2022 weer een Algemene Ledenvergadering
mogelijk is.
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Coronamaatregelen
Voor ons is navolgende tekst van toepassing (bron: NOS app).

Het coronatoegangsbewijs is in bepaalde situaties verplicht bij sportclubs. Wie de
kleedkamer in wil, naar de wc moet of een hapje of drankje wil nuttigen in de
kantine, moet een QR-code tonen.
De QR-verplichting wordt daarnaast uitgebreid naar de terrassen die horen bij een
kantine. Kantines van sportverenigingen moeten daarmee aan dezelfde
maatregelen voldoen als andere horeca.

Bovenstaande tekst werkt natuurlijk prima bij, bijvoorbeeld, een voetbalvereniging,
maar de situatie bij Odysseus is anders. Een belangrijk verschil is dat er bij
Odysseus individueel en in groepsverband wordt gevaren.

Odysseus moet echter een invulling geven aan de nieuwe regels.

Voor ons geldt:
 
1. De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies

om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden, het
hanteren van de hygiëne maatregelen en het thuisblijven bij ziekte-
verschijnselen. 

2. Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona
Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar. Bij Odysseus hanteren wij
deze regel als er in groepsverband, lees georganiseerd, wordt gevaren. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de zondagochtend. Concreet: op zondagochtend wordt er
gecontroleerd op het CTB!

3. Dit geldt ook ook voor de kleedkamers, toiletten en kantine én het buitenterras.
4. Voldoe je niet aan één van de 3 G's (1. Gevaccineerd, 2. Genezen, 3. Getest)

dan mag je alleen je kano uit de loods pakken en gaan varen. Toegang tot het
clubgebouw is dan verboden.

5. Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de CTB-
verplichting niet. Dat betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook
van de uitclubs), vrijwilligers, etc.

Verder geldt: GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND.
 
Degenen die wat dieper in de materie willen duiken kunnen het Protocol
Verantwoord Sporten hier downloaden.
 

 

Kano-oefeningen in het zwembad
De zeekanocommissie
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Een aantal weken terug zijn er met het
zwembad de Hoornse Vaart afspraken
gemaakt om in de komende winter 4
avonden te organiseren voor het houden
van reddingsoefeningen en kano-
technieken zoals we ooit gewend waren.

De eerste avond zou al begin december
a.s. plaatsvinden. Op het moment van
afspraken maken zag het er met
betrekking tot de corona  positief uit.
Dat heeft zich helaas inmiddels drastisch
gewijzigd.

Er wordt nu van ons verwacht dat wij de 1,5 meter afstand tot elkaar weer
eerbiedigen. Dit is met het houden van reddingsoefeningen en het assisteren bij
techniekoefeningen in een zwembad onvoldoende haalbaar.
De geplande avond begin december a.s. gaat om die reden helaas niet door. T.a.v.
de geplande oefeningen in januari en februari 2022 houden we een slag om de arm
(8 en 29 januari en 26 februari). Dit is volledig afhankelijk van de corona-
ontwikkelingen. Wij komen hier bijtijds op terug.
Wij vinden het jammer dit besluit te moeten nemen, maar het past wel in de
zeekanotraditie: "veiligheid gaat voor alles". 

Met ingang van zaterdag 6 november zal de
onderhoudsploeg, of kortweg klusploeg, elke week
op de zaterdag (9:00 - 12:30 uur) actief zijn.

De taak van de onderhoudscommissie is en blijft
het in goede conditie houden (of brengen) van de
opstallen, het buitenterrein, de technische
installaties in de gebouwen en de eigendommen
(lees: verenigingskano's/ maaimachines/ de
diverse (boten)trailers/ enz.) van onze
vereniging. 

Dit seizoen staat op de planning de volgende
grotere werken:

uitbreiding/verlenging opslagplateau in de
drakenbotenloods;
een definitieve stallingsplek voor de supboards
van de supschool en de particuliere boards in
de tussenloods;
het verstevigen van de toerkanotrailer: deze

 

Van de onderhoudscommissie
Edwin Bakker



07-11-2021 18:53Nieuwsbrief Kanovereniging Odysseus: Algemene Ledenvergadering en Coronamaatregelen

Pagina 5 van 7https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/web/rfey3fx8zf/21yskasgbd/f2yeeit8zq/3xlakkobyt

oude dame vertoont af en toe de nodige
gebreken door ondeskundig duwen en trekken
aan o.a. de beugels, waardoor het laswerk
scheurt

Verder:
opruimen en herindelen van de loodsen om meer/ effectievere opslagruimte te
verkrijgen;
onderhoud/ service aan de segmentdeuren van de loodsen
aansturing infrarood-panelen in de kleedkamers
oplossen gebreken n.a.v. de 5-jaarlijkse elektrakeuring
jaarlijkse keuring/ onderhoud aan de kano/ drakenboottrailers

De volledige lijst hangt vanaf 6 november aan de werkplaatsdeur.
Helpen op de zaterdag kan altijd. Het blijft vrijblijvend, dus geen verplichtingen
Kortom, het is gewoon gezellig aan ons clubeigendom werken.

 

Kanopolonieuws
Martijn Rol

Beste Kanopoloërs, 

De coronacrisis heeft onze sport geraakt. Ruim een jaar geen toernooien of
competitie; een aantal teams, scheidsrechters en vrijwilligers zijn gestopt en ook de
Kanopolocommissie van het Watersportverbond heeft een tijdje stil gestaan.
Inmiddels is kanopolo weer langzaam opgestart. Het NK is gespeeld, we hebben
prachtige kampioenen zien winnen en de Oranje-selecties waren zeer succesvol op
het EK in Italië. Tijd dus voor de Commissie om ook stappen te gaan zetten. Doel:
de organisatie van onze sport weer terug te brengen naar het oude niveau en
vervolgens de sport te laten groeien. Om dit te kunnen doen zoekt de Commissie
nieuw talent; want ook binnen de Commissie stoppen er mensen.

De Kanopolocommissie zoekt nieuwe mensen die het leuk vinden om Kanopolo
verder te helpen in de ontwikkeling van de sport, zowel op het gebied van topsport
als breedtesport. 
Lijkt jou het leuk om een bijdrage te leveren in de verdere ontwikkeling van onze
sport? Lees dan hier de hele oproep en neem contact op met Martijn Rol voor
vragen of het aangeven van je interesse. 

Met sportieve groeten namens de Kanopolocommissie, 
Martijn Rol

Onderstaande berichten staan op kanopolo.nl. Een link naar deze website vind je
onderaan deze nieuwsbrief.

Open Training Jong Oranje
Dames
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Wil jij als kanopolospeelster onderdeel
zijn van Jong Oranje en met dit team
naar het WK van 2022? Op 14
november organiseren de
bondscoaches van de Nederlandse
Dames Onder 21 jaar selectie een
open training Lees meer…

MdR landskampioen Dames

In Helmond is het damesteam van
Michiel de Ruyter (MdR) voor het eerst
in historie kampioen geworden. Lang
was niet zeker of er dit jaar überhaupt
om de titel in de Damesklasse
gespeeld zou kunnen Lees meer…

EK: zilver voor Oranje
Dames

In Catania, Italië, heeft Oranje in de
Damesklasse van het EK een zilveren
medaille gewonnen. Oranje verloor de
finale van Frankrijk met 5-2. Oranje
kende een grillig verlopen toernooi. Zo
startten de Dames met een Lees
meer…

EK: Jong Oranje wint
bronzen plak

Zojuist heeft Jong Oranje in de Heren
Onder 21 jaar klasse van de Europese
Kampioenschappen in Catania, Italië,
de bronzen medaille gewonnen. In de
wedstrijd om de derde plaats werd
Duitsland in de verlenging met Lees
meer…

Kanovereniging Odysseus
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Website Odysseus Website Kanopolo Odysseus KanopoloNL Kanopolo Ody-jeugd Ody Drakenboot

Opgericht: 4 september 1973
Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 15 februari 1974

Clubgebouw: Vondelstraat 86, 1814 KT Alkmaar
Contact: via de de website.

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.

https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/pwgwxdtzpu/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/t53pc4vo13/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/efs4gvh7uj/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/r1ljakuabg/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/ddlmttubu3/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/5mxu1ktria/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/c0h6dpptzj/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/lzbgmkauli/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/iictt4rwqr/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/znghogz06i/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/u5jhu1ixy3/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/894c1cyp4x/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/dibrg7kiyp/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
mailto:vanunenhardy@gmail.com
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/unsubscribe/rfey3fx8zf/21yskasgbd/f2yeeit8zq/3xlakkobyt
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=rfey3fx8zf&l=f2yeeit8zq&m=3xlakkobyt
mailto:vanunenhardy@gmail.com
https://kanovereniging-odysseus.email-provider.nl/link/rfey3fx8zf/21yskasgbd/zp6lnhgyvu/f2yeeit8zq/3xlakkobyt?account_id=rfey3fx8zf&campaign_id=21yskasgbd

