Vanaf 26 april zijn er nieuwe maatregelen van toepassing voor het sporten en
buitenschoolse activiteiten. Hieronder vinden jullie een samenvatting.
Voor kinderen tot en met 12 jaar kan er zowel indoor als outdoor worden gesport,
in een groep van maximaal 10 personen (lesgever niet inbegrepen); outdoor sporten
is wel aangeraden. Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Er wordt
nog altijd geadviseerd om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen.
Onze lessen karate-do voor kids blijven doorgaan elke zondag van 9u30 tot
10u30 in de gevechtsportzaal van De Bres. Er wordt geoefend in 2 aparte bubbels
van max 10 kids, elk begeleid door een lesgever.
Voor jongeren vanaf 13 jaar tot en met 18 jaar is indoor sporten nog niet
toegestaan. Outdoor is trainen met contact wel toegestaan, in een groep van
maximaal 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum
van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dat noodzakelijk is door de aard
van de sport. Er wordt nog altijd geadviseerd om voor 1 buitenschoolse activiteit of
hobby te kiezen.
Onze lessen karate-do voor jongeren gaan door op zondag van 10u30 tot 12u
in open lucht. Er wordt geoefend op het sportveld ter hoogte van de atletiekpiste aan
De Bres. Bij slecht weer wordt een bericht gestuurd indien de les niet doorgaat.
Voor personen vanaf 19 jaar (NIEUW) zijn outdoor sportactiviteiten opnieuw
mogelijk met maximaal 10 personen (lesgever inbegrepen) en met 1,5 meter
afstand. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de
samenscholingsregels die algemeen van kracht zijn.
Onze lessen karate-do voor volwassenen gaan door op zondag van 10u30 tot
12u in open lucht. Er wordt geoefend op het sportveld ter hoogte van de atletiekpiste
aan De Bres. Indien nodig kan er worden geoefend in 2 aparte groepen van max 10
personen (lesgever inbegrepen). Bij slecht weer wordt een bericht gestuurd indien
de les niet doorgaat.
Vanaf 8 mei zullen georganiseerde sportactiviteiten buiten kunnen doorgaan
voor alle leeftijden met contact, voor zover dit nodig is door de aard van de
sport. De groep mag dan maximum 25 personen bedragen (exclusief lesgevers
en begeleiders).
Tot slot nog dit:
• Neem aandachtig het protocol door en respecteer de regels
• Kleedkamers en douches blijven gesloten
• Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen
tot en met 12 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter. De begeleider neemt niet
deel aan de sport, houdt altijd 1,5 meter afstand en draagt zowel indoor als
outdoor een mondmasker.
Zorg intussen goed voor jezelf en de anderen. Hou het veilig.
De Sensei en het bestuur B.R.C. Halle
Heb je verdere vragen of wil je reageren, dan kan je mailen naar dojo@brchalle.eu

