Grimbergen, 15 november 2020
Aan alle Grivokleden
NIEUWE CORONAMAATREGELEN GRIVOK vanaf 18 november 2020

Beste speler, ouder,
Vermits de overheid en Volley Vlaanderen groen licht hebben gegeven om training te mogen
geven aan de kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later), hebben we als club
besloten om deze groepen terug op te starten.
En deze maal opnieuw met onze gewone trainingsuren die normaal zijn (waren) ingepland tijdens
de niet-Coronatijden.
De competitie ligt wel volledig plat. Hopelijk kunnen we hiermee in januari 2021 starten
Concreet betekent dit het volgende:
• vanaf woensdag 18 november starten de U9, U11 en U13B. Het is wel spijtig dat Maeva,
Laure, Silke en Nina (allen U13B) niet mogen meekomen en -trainen. Alle vier van het
geboortejaar 2006! En dit is nu net té oud om binnen de Coronaregeling te blijven.
Hopelijk kunnen we hen betrekken bij nog op te starten activiteiten (zie verder).
• vanaf donderdag 19 november starten de U13A.
De locaties blijven zoals bij de start van het seizoen: de woensdagen in Prinsenbos Grimbergen, de
donderdagen en vrijdagen in Humbeek. En op de maandagen zowel in Grimbergen (U11C+B) als in
Humbeek (U11A).
Maar let op! De hygiënemaatregelen blijven van kracht. Dat wil zeggen dat zowel de handen en
onderarmen vóór en na de training ontsmet moeten worden. De trainers zullen ook weer al het
gebruikte materiaal, inclusief ballen, ontsmetten.
En wat nu met de U15-er, U17-ers…. Dames… Recreatiespelers…??? Zo snel als mogelijk zullen
jullie van ons en van de trainers bericht(en) krijgen omtrent volleybal-initiatieven die wel niet in
onze sportzalen zullen kunnen doorgaan. We hopen hiermee jullie betrokkenheid bij het volleybal
en Grivok warm te houden. Maar wel nog eventjes geduld…
Beste allemaal, wij garanderen dat al onze activiteiten Coronaproof gebeuren. Voor ouders die
twijfelen en beslissen om hun kind(eren) niet naar de training te sturen, hebben we begrip en
respecteren we hun beslissing. En ben je ziek, blijf dan thuis!
Met sportieve groeten.
De sportieve cel van Grivok

