Nieuwsmail - mei 2020
Het coronavirus is al even in ons land. De overheid heeft bepaald, conform de richtlijnen van het RIVM, dat
sportverenigingen hun deuren moesten sluiten en geen trainingen en/of activiteiten mochten organiseren.

Jeugd mag weer sporten!
Maar… goed nieuws! We mogen weer buitensport organiseren voor de jeugd!
Maurice Veldkamp gaat dit vanaf a.s. donderdagmiddag 14 mei verzorgen op het sportveld naast het
Kulturhus. De beide meidengroepen, turngroep en ook de meiden die Kids Dance volgen zijn op de volgende
tijden van harte welkom:
• 15.30-16.30 uur
• 16.30-17.30 uur
• 17.30-18.30 uur

meiden groep 1-4
meiden groep 5-8
turngroep 11+

Een aantal aandachtspunten:
• Kom 5 minuten voor het begin van de les al in sportkleding direct naar het sportveld (we maken voorlopig
geen gebruik van het Kulturhus). Na de les gelijk het terrein verlaten.
• Voor- en na het sporten thuis handen wassen.
• Neem een bidon water mee.
• Ouders kunnen voorlopig niet blijven kijken bij de lessen.
• Tussen de lessen door worden de gebruikte materialen gereinigd.
• Voor de meiden vanaf 12 jaar geldt 1,5 meter afstand. Laten we dit samen in de gaten houden.
• Bij slecht weer gaan de lessen niet door. Dit wordt dan op de donderdag door Maurice rond 12.00 uur in de
groepsapps gezet.
• Kun je een keertje niet? Dan graag uiterlijk donderdag voor 12.00 uur afmelden in de groepsapp.
• Bij deze mail zijn namens de gemeente Epe protocollen voor de ouders en meiden gevoegd. Graag van te
voren goed doornemen!
Bovenstaande aandachtspunten worden ook in de groepsapps gezet.
Zodra volwassenen weer mogen sporten, communiceren we dat! Lydia, trainster
dames body workout, levert trouw iedere week een digitale les aan. Bedankt
daarvoor!
De Kids Dance is dus niet op maandagmiddag, de meiden kunnen op de
donderdagmiddag meedoen.

Even voorstellen: Maurice
Hallo allemaal,
Mijn naam is Maurice Veldkamp en ben 25 jaar oud.
Samen met mijn vrouw Anne, 5 maand oude dochter Lauren en onze hond Noora
woon ik al een aantal jaar in Wapenveld.
Tijdens mijn opleiding Sport & Bewegen kwam ik erachter dat lesgeven aan
kinderen echt een ding voor mij was! Het maakte mij niet uit waar of hoe, als de
kinderen maar plezier beleefden en daarnaast ook nog eens nieuwe dingen leerden.

Een aantal van jullie zullen mij nog wel herkennen want ik heb voorheen ook met veel plezier de gym & turnlessen
voor Sportvereniging Gazelle verzorgd. Helaas kreeg ik te maken met een drukke periode waarin veel keuzes
gemaakt moesten worden en toen besloten de gymwereld te verruilen voor de zwemwereld, waarin ik ook al een
aantal jaar werkzaam was.
Inmiddels zijn de slapeloze nachten van Lauren en de drukke periodes voorbij en kwam Gazelle weer op mijn pad.
Ik heb deze kans weer met beide handen aangenomen en ik heb reuze veel zin om weer voor de groepen te gaan
staan.
Groetjes en tot snel, Maurice
_______________________________________________________________________________________________

Website
De website van Gazelle (www.gazelleoene.nl) is totaal vernieuwd en bevat alle informatie over onze vereniging!
Met dank aan Reina Wijnbergen (lid dames body workout) voor de prachtige site. Neemt u/jij ook een kijkje?

Pro Carwash actie
Was je auto tussen 1 juni en 1 augustus bij
Pro Carwash in Epe en ontvang een unieke code.
Voer deze in op www.procarwash.nl
en selecteer Sportvereniging Gazelle. Per
ingevulde code maakt Pro Carwash € 1,00 over!

75-jarig jubileum
We waren al begonnen met de voorbereidingen
rondom dit jubileum. Zo was Gazelle o.a. als goed doel gekozen door de commissie ‘Epe fietst voor Epe’. We
wilden op 20 juni meefietsen om een mooi bedrag voor de vereniging op te halen. De commissie heeft besloten
het evenement af te lasten.
De gezellige zaterdagochtend voor de jeugd van Gazelle later dit jaar en de jubileumavond op vrijdagavond
30 oktober blijven vooralsnog staan.

Contributie
Ook al konden er tijdelijk geen lessen plaatsvinden, de kosten die worden gemaakt, gaan (bijna) allemaal gewoon
door. Denk daarbij aan zaalhuur en andere vaste kosten. Ook de KNGU blijft de bondscontributie innen.
Daarom innen we op advies van de KNGU binnenkort de contributie van het 2e kwartaal. Als we dit niet zouden
doen, zou dat een grote financiële strop voor onze vereniging betekenen. Met mogelijk grote gevolgen voor de
toekomst. Vandaar onze keuze om dit wel te doen.

Tot slot
We denken aan de leden en anderen die het nu extra moeilijk hebben. Ziekte/zorgen in de familie- of vriendenkring.
Of zorgen rondom werk. Sterkte!
Hartelijke groet,
bestuur Gazelle

informatie voor ouders en verzorgers
houd je kind thuis als hij of zij
of een gezinslid verkouden of
grieperig is

kom niet eerder dan 10
minuten voor aanvang van de
sportactiviteit op locatie

meld je kind tijdig aan voor de
activiteit

als ouder/verzorger/
begeleider heb je geen
toegang tot de sportlocatie

je kind is alleen welkom
wanneer er een activiteit voor
jouw kind gepland staat

indien ondersteuning
echt noodzakelijk is bij de
activiteit, is één ouder/
verzorger toegestaan

laat je kind zoveel mogelijk
op eigen gelegenheid naar
de locatie gaan als hij/zij oud
genoeg is

volg altijd de aanwijzingen op
van de organisatie

informeer je kind over de algemene
veiligheids- en hygiëne regels

haal direct na de activiteit je
kind op. Zorg ervoor dat dit
moment zo kort mogelijk is

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier
Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

Vereniging
Sport en Gemeenten

informatie voor sporters
blijf thuis als je verkouden of
grieperig bent

kom in je sportkleding,
kleedkamers en douches zijn
gesloten

laat tijdig weten dat
je deelneemt aan de
sportactiviteit

volg altijd de aanwijzingen op
van de organisatie

kom enkel naar de locatie
wanneer er voor jou een
sportactiviteit gepland staat

ben je tussen de 13 en 18
jaar? Houd dan te allen tijde
1,5 meter afstand, ook tijdens
het sporten

reis bij voorkeur alleen én op
eigen gelegenheid

gebruik zoveel mogelijk je
eigen materialen. Reinig
gedeelde materialen direct na
gebruik

max. 10 minuten voor aanvang
aanwezig. Verlaat direct na de
sportactiviteit de locatie

neem je eigen bidon
gevuld mee

sport bewust, houd je aan de spelregels,
zo hebben we samen sportplezier
Meer informatie nocnsf.nl/sportprotocol

Vereniging
Sport en Gemeenten

