
INFOBRIEF MEVO 2020-2021 

Aan alle leden, ouders van jeugdleden en trainers. 

Deze week heeft de Gemeente een protocol verstuurd met daarin richtlijnen voor het 

gebruik van de sportaccommodaties in Winterswijk. 

Dit betekent dat we weer kunnen sporten, maar wel met een aantal beperkingen. 

Eén van de belangrijkste beperkingen is om te voorkomen dat er teveel sporters tegelijk in de 

sportzaal zijn. Daarom hebben we de trainings- en wedstrijdtijden enigszins aangepast. 

 

Nieuwe trainingstijden      Aanvang trainingen 

Maandag:  Meisjes B  17.30 - 18.30 uur bericht volgt 

  Dames recr.  19.30 - 20.45 uur vanaf 31 augustus 

  Heren recr.   21.00 - 22.15 uur vanaf 31 augustus 

Dinsdag: Dames recr.  21.15 - 22.30 uur vanaf 1 september 

Woensdag: CMV groep 1  17.30 - 18.30 uur vanaf 2 september 

  CMV groep 2  18.30 - 19.30 uur vanaf 2 september 

Donderdag:  Meisjes B  17.30 - 18.45 uur bericht volgt 

  Dames comp.  19.00 - 21.00 uur vanaf 20 augustus 

  Heren comp.  21.15 - 22.30 uur vanaf 27 augustus 

Vrijdag:  Heren recr./mix 21.00 - 22.15 uur vanaf 11/25 september 

 

Voor alle sporters gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. 

Bij Corona gerelateerde klachten blijf je thuis! 

 In sportkleding naar de sportzaal komen. 

 Bij binnenkomst handen desinfecteren. 

 Ramen en deuren (nooddeur) zoveel mogelijk open zetten. 

 Zoveel mogelijk afstand bewaren. 

 Douchen, het liefst thuis. 

 De trainers houden een presentielijst bij. (In de zaal aanwezig). 

 Laatste trainingsgroep sluit de ramen en deuren. 

 Geen toeschouwers bij de wedstrijden. 

 

Mededelingen per groep: 

CMV:  Verzoek aan de ouders om de kinderen bij de voordeur van de zaal af te zetten en op 

te halen. 

Meisjes B: De aanvangstijd van de thuiswedstrijden wordt 14.15 uur. De zaal is open om 

13.30 uur. Na de wedstrijd de gasten voor laten gaan in beide kleedkamers.  

Dames en Heren recr.: Zie aangepaste trainingstijden. 

Dames comp.: De aanvangstijd voor de thuiswedstrijden wordt  16.45 uur. Als de heren een 

thuiswedstrijd spelen, duurt de training tot 20.30 uur, daarna de zaal zo snel mogelijk 

verlaten. Na de wedstrijd de gasten voor laten gaan in beide kleedkamers. 

Heren comp. : De aanvangstijd voor de thuiswedstrijden wordt 21.15 uur.  Buiten wachten 

tot de dames de zaal verlaten hebben. Na de wedstrijd de gasten voor laten gaan in beide 

kleedkamers. 

 

Bij vragen: Peter van Beusekom 06-83335159 of Annebet Tannemaat 06-24271689 


