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Beste abonnementhouder,
Afgelopen dinsdag 17 november heeft de regering (een beperkte) verruiming van de coronamaatregelen
afgekondigd. Het bestuur van SBM heeft zich gisterenavond in een extra bestuursvergadering beraden over de
mogelijkheden die er zijn t.a.v. het heropenen van de Boulodrôme. Hierbij heeft het bestuur rekening gehouden met
de beschikbaarheid van haar vrijwilligers en het maximum aantal van 30 sporters in de Boulodrôme.
De volgende besluiten zijn genomen: (ingaande maandag 23 november)
- de kantine blijft uiteraard gesloten;
- de dagdelen dat de Boulodrôme geopend is zijn:
* Maandagmiddag
van 13.30 - 16.30 uur;
* Maandagavond
van 19.30 - 22.00 uur;
* Dinsdagmiddag
van 13.30 - 16.30 uur;
* Woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur;
* Donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur: alleen voor contractanten; geen vrij boulen;
* Donderdagavond van 19.30 - 22.00 uur;
* Vrijdagavond
van 19.30 - 22.00 uur: Clubavond JBC Amby; geen vrij boulen;
- het is de boulers toegestaan om zelf een frisdrank/koffie of thee mee te nemen, echter geen
alcoholische dranken en geen etenswaar;
- overeenkomstig het gepubliceerde van de rijksoverheid wordt er maximum 30 boulers per
dagdeel toegestaan en cruciaal in deze is en blijft dat iedereen zich strikt houdt aan de 1,5 meter
afstand;
- het aantal spelers per baan betreft maximaal 4 personen, waarbij spelers te allen tijde 1,5
afstand van elkaar dienen te houden;
- het organiseren van competities, toernooien, husselavonden (1-eurotoernooi), uitwisselingen of
andersoortige activiteiten binnen de vereniging zijn niet toegestaan;
- publiek is niet toegestaan.
Met deze besluiten tracht het bestuur de boulers hun geliefde sport zoveel als mogelijk te kunnen beoefenen.
Als bestuur zullen we de ontwikkelingen rondom het coronavirus en eventuele regeringsmaatregelingen
nauwlettend in de gaten houden. Zodra daar aanleiding toe is zal het bestuur je wederom informeren.
Overige besluiten:
- het kerst- en onnozelentoernooi komen te vervallen;
- de Winter Boulodrôme Competitie zal in ieder geval dit kalenderjaar niet meer starten.
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Tot slot:
Jeu de boulen in de Boulodrôme kan verantwoord maar ook alleen als iedere aanwezige zijn of haar verantwoording
neemt en onder strikte voorwaarden.
Onder verantwoording nemen verstaat het bestuur:
- Ben jij of één van je huisgenoten op corona getest en je hebt nog geen uitslag van de test, kom dan niet naar de
Boulodrôme;
- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur symptomen hebt gehad van:
* verkoudheid;
* neusverkoudheid;
* hoesten;
* benauwdheid;
* koorts.
Neem deze verantwoordelijkheid niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen waarmee je samen sport !!!!!
Het bestuur neemt in deze haar verantwoordelijkheid, maar kan deze verantwoordelijkheid alleen nemen als alle
deelnemers zich strikt aan de coronamaatregelen houden.
Wij rekenen op jou!!!
Met vriendelijke groet,
Wijnand Feenstra,
secretaris Stichting Boulodrôme Maastricht

