Beste leden van WIJM,
COVID-19 UPDATE
De Stichting Omnisport heeft op 6 oktober 2020 de hieronder staande COVID-19
richtlijnen uitgebracht, in lijn met de landelijke richtlijnen:
Beste voorzitters van de WIJM, VIJC, De Dommelbaarzen,
Gezien de aangescherpte maatregelen ten gevolge van Corona het volgende.
Van plaatselijk overheid hebben wij geen verbijzondering ontvangen ten aanzien van de maatregelen.
Echter als Stichtingsbestuur willen wij samen met de gebruikers van de accommodatie wel een goede
invulling geven aan de maatregelen zodat wij kunnen aangeven dat er op verantwoorde wijze is
gehandeld. Hierbij willen wij het volgende vastleggen.

1. Gezien de sluiting van de sportkantines stellen wij voor om geen leden meer
toe te laten tot het clubhuis en prieel. Er is voor leden alleen nog toegang tot
de wc’s. Kleedkamers en douches mogen niet worden gebruikt. Het clubhuis
en prieel mogen wel betreden worden om spullen te halen en kleine
versnapering te halen / maken.
2. Het terrein van Omnisportaccomodatie mag gebruikt worden voor het
uitoefenen van enkel sportactiviteiten.
3. Bij een jeugdactiviteit willen wij u vragen om deelnemers omgekleed te laten
arriveren en dat ouders de jeugd enkel komt brengen en halen.
Alleen volwassenen die de jeugd noodzakelijkerwijs dienen te begeleiden zijn
welkom. Toeschouwers zijn helaas niet welkom.
4. Gezien de standaard thuiswerken is, adviseren wij om zo min mogelijk het
clubhuis en prieel te gebruiken als vergaderlocatie. Echter overleg in kleine
groepen (bestuurs- en commissievergaderingen) waarbij voldoende afstand
wordt gehouden zijn wel toegestaan. Wij verzoeken u echter wel om deze
kort te houden en helaas geen na zit er aan te koppelen.
Wij gaan er vanuit dat u deze richtlijnen zover van toepassing aan uw leden communiceert en er ook
voor zorgt dat uw leden hiernaar handelen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Joep van der Wee
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