Beste klootschieters,
Zondag is het eindelijk weer zover, dan kunnen we weer aan de bak voor de eerste
competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Zie hiervoor het competitieprogramma,
welke jullie een tijd geleden al van Gerrit hebben ontvangen.
De teamopstellingen die jullie terug kunnen vinden in de boekjes van de KTO, komen in
een paar gevallen niet overeen met hoe de opstellingen binnen Java zijn. De wijzigingen
zijn doorgegeven aan de afdeling en zijn door hun verwerkt.
We zijn helaas nog niet verlost van het coronavirus en de strikte regelgeving die ons vanuit
de overheid en bond wordt opgelegd. Voor de wedstrijden vragen wij jullie dan ook je
verantwoordelijk te nemen door je houden aan de corona-regels die wij in een eerdere mail
hebben opgestuurd. Houd 1,5m afstand van elkaar, ontsmet je handen enz.
Als het weer het toe laat, ga dan na de wedstrijd buiten zitten. Net zoals we de laatste
weken na de training ook hebben gedaan.
We mogen als vereniging wel weer gebruik maken van onze kantine, mits er weer wordt
voldaan aan een aantal regels. Die houden kort gezegd in:
- iedereen die in kantine wil zitten moet voldoende afstand (1,5m) van elkaar houden en
gaan zitten op de aangegeven plaatsen. In totaal mogen dan 16 gasten en 2 mensen voor de
kantinedienst binnen zitten.
- de ruimte achter de bar en de keuken zelf is alleen toegankelijk voor de mensen die
kantinedienst hebben.
- de ramen en deuren van het clubgebouw zullen open staan om de ruimte zo goed
mogelijk te ventileren. Laat deze ook open staan.
- we moeten een aanwezigheidsregistratie bijhouden. Als je gaat nazitten zet dan aub een
kruisje voor je naam op het consumptieformulier (ook als je niet hebt besteld).
- leden van andere verenigingen zijn vanwege het beperkte aantal plaatsen en het
besmettingsgevaar voorlopig helaas niet welkom in onze kantine.
Als vereniging doen wij het uiterste om de regels die ons worden opgelegd in praktijk uit
te voeren en mogelijk te maken. Leden zijn en blijven echter altijd zelf verantwoordelijk
en aansprakelijk voor het naleven van de maatregelen! Als deze structureel niet worden
nageleefd, zal de kantine alsnog weer worden gesloten en eventuele boetes worden dan op
individuen verhaald.
Ondertussen hebben wij bij de gemeente Losser een aanvraag gedaan voor het voor een
langere termijn plaatsen van onze tent aan de zijkant van het clubgebouw. Als die er staat
kunnen we met meer mensen overdekt zitten.
Wij zullen jullie hiervan op de hoogte houden.
De kaartcompetitie wordt tot nader bericht uitgesteld. Eventuele overdracht van het covidvirus valt hierbij namelijk niet goed te voorkomen.
Wij wensen jullie heel veel succes komende zondag.
Met een sportieve groet namens het bestuur,
Ronald Snippert

