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’s-Gravenhage, 12 Maart 2020
Beste turnsters, turners, ouders/verzorgers en dames van de Aerobics en
Gymnastiek & Conditie,
vandaag zijn de regels omtrent het Corona-virus scherp aangepast. Wij volgen nauw
alle nieuwe richtlijnen van de KNGU en het RIVM. En vanaf vandaag is er een nieuw
advies van de KNGU:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CORONAVIRUS
12 maart 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12
maart, hebben wij besloten conform de richtlijnen van het RIVM,
alle door de KNGU georganiseerde activiteiten te annuleren en/of te
verplaatsen. Dit geldt dus voor alle wedstrijden en opleidingen, voor
het hele land en minimaal tot en met 31 maart aanstaande. Op dit
moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van
dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd zo goed als
mogelijk in kaart brengen en komen hier op terug.
Daarnaast adviseren we onze verenigingen het clubleven
(trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31
maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen. Dit is in lijn met het
advies van RIVM en betekent dus ook dat we als KNGU onze clubs
adviseren om alle clubactiviteiten niet door te laten gaan.
We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de
voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de
volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de
Rijksoverheid , het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.
------------------------------------------------------------------------------------------

Dit houd in dat wij per direct alle trainingen van zowel de recreatie als de selectie als
de dames lessen stop zetten en tot nader orde pas weer laten starten vanaf 1 April
2020.

Er zijn tot en met 31 Maart dus GEEN lessen/trainingen!
Wij snappen dat dit wel erg jammer is, maar vanwege de volksgezondheid kunnen
ook wij niet anders.
De richtlijnen worden nauwgezet door ons gevolgd en zodra er veranderingen zijn,
zullen we deze zo snel mogelijk communiceren naar al onze leden.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u ons altijd mailen: Bestuur@donargym.nl
Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven wij
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
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