
 
 
 
Coevorden,   2   januari   2021  
 
 
 
 
 
Betreft:   trainingen   2021  
 
 
Geachte   ouders,   verzorgers,   beste   jeugdatleten,  
 
Allereerst   langs   deze   weg   een   gelukkig   nieuwjaar   gewenst.   Laten   we   hopen   dat   we   allemaal  
gezond   zijn   en   blijven   en   dat   2021   een   mooier   jaar   wordt   dan   2020.  
 
De   trainingen   met   Corona  
Net   voordat   we   in   een   strengere   lockdown   gingen   hadden   we   het   trainingsprogramma   voor  
het   eerste   half   jaar   van   2021   net   gereed.   Je   vindt   het   programma   op   onze    website .  
 
Nu   er   voorlopig   een   verbod   op   binnen   trainen   geldt,   gooit   Corona   voor   dit   programma  
wederom   roet   in   het   eten.   Onze   uitvalsbasis   biedt   namelijk   onvoldoende   praktische   en  
uitvoerbare   mogelijkheden   om   ‘s   avonds   verantwoord   te   kunnen   trainen.   Er   ontbreekt  
veldverlichting.  
  
Het   bestuur   heeft   gister   uitvoerig   met   elkaar   diverse   opties   verkend   en   afgestemd.   Opties  
zoals   uitwijken   naar   een   andere   locatie,   werken   met   verplaatsbare   tijdelijke   verlichting,   de  
activiteiten   voorlopig   staken,   uitwijken   naar   een   andere   dag,   etc.   Alle   opties   hebben   zo   voor-  
en   nadelen   ten   opzichte   van   elkaar.   Alle   opties   zijn   per   definitie   afwijkend   van   ons   programma  
en   daarom   niet   100%   ideaal.  
 
Het   bestuur   heeft   gisteren   besloten   dat   we   voorlopig   niet   op   de   dins-   of   donderdagavonden  
gaan   trainen.    De   avondtrainingen   op   5,   7,   12   en   14   januari   komen   derhalve   te   vervallen.  
We   willen   in   plaats   van   die   trainingen   gaan   trainen   op   zondag   10   en   17   januari.   
 
Afhankelijk   van   de   animo   gaan   we   waarschijnlijk   4   trainingen   verzorgen.   De   vaste  
groepsindelingen   proberen   we   zoveel   mogelijk   te   handhaven   en   zullen   een   dag   voorafgaand  
aan   de   trainingen   worden   gecommuniceerd.   De   groepsindeling   zal   ongetwijfeld   afwijken.  
Daarom   hanteren   we   in   het   rooster   hierna   de   term   ‘tijdelijk’   bij   de   teams.  
  

https://avcdeveste.nl/atletiekprogramma/


Naar   verwachting   gaat   ons   tijdelijk   rooster   er   als   volgt   uit   zien:  

 
 
Graag   horen   we   van   jullie   via   de   groepsapp   van   je   team   of   je   aanwezig   kunt   zijn   of   niet.   Een  
duimpje   omhoog   (ja,   ik   kom)   of   een   duimpje   naar   beneden   (nee,   ik   kom   niet)   geeft   ons  
voldoende   info.   Hiermee   gaan   we   dan   de   groepen   samenstellen   en   leuke   trainingen  
voorbereiden.  
 
Indeling   teams   update  
Als   we   de   gewone   dinsdag-   en   donderdagtrainingen   weer   mogen   starten,   willen   we   enkele  
atleten   uit   team   1   naar   team   2   laten   doorstromen.   Dit   brengt   meer   balans   in   de   donderdag  
teams   1   en   2..   De   overige   teams   wijzigen   niet.   Over   de   doorstroom   informeren   we   de  
betreffende   ouders   nader.  
 
Clubkleding   update  
Helaas,   helaas.   De   clubkleding   is   er   en   is   bedrukt….maar   kan   (en   mag   gewoon   niet)   worden  
uitgeleverd.   Zodra   Sluyters   Sport   open   mag,   informeren   we   jullie   hierover.  
 
Ontwikkelingen   Corona  
We   blijven   de   ontwikkelingen   rondom   Corona   nauwlettend   volgen   en   blijven   werken   met  
toezichthouders.   Ook   voor   de   geplande   zondagen   geldt   een   kiss   en   ride   principe.   De  
kleedkamers   zijn   gesloten.   Alleen   de   toiletten   zullen   toegankelijk   zijn.  
 
Heb   je   vragen   of   opmerkingen?   Mail   ons   gerust   of   zend   je   vraag   aan   een   van   de   trainers.  
 
 
Met   vriendelijke   groeten,  
 
 
Het   bestuur  
 
 
AVC   De   Veste  
Met   atletiek   wordt   alles   mooier  

 

 
www.avcdeveste.nl    /    info@avcdeveste.nl  
 

http://www.avcdeveste.nl/

