Beste Judoka’s, beste ouders,

Het minste dat je wel kan zeggen is dat dit seizoen anders verloopt dan we hadden voorzien. Hoe
het nu verder moet, dat zullen we stapje voor stapje moeten ontdekken.
Gezien we constant gaan geconfronteerd worden met steeds veranderende maatregelen (zowel
versoepelingen als verstrengingen) gaan we deze info enkel op de website vermelden om te
voorkomen dat verschillende versies circuleren. Hieronder kan je zien waar je de link kan terug
vinden. Wachtwoord = JUDO

via whatsapp en facebook zullen we telkens een melding sturen als er een wijziging gebeurd is op
deze pagina. Graag nodigen we iedereen uit om zich aan te melden op 1 van deze kanalen zodat we
iedereen vlot kunnen informeren. Het staat iedereen vrij om zich ten allen tijde weer uit te schrijven.
Iedere judoka wordt geacht op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen om op die manier veilig te
kunnen deelnemen aan toekomstige trainingen.
Voor de whatsappgroep “Supporters judo ardooie” kan je je aansluiten via sms je mobiel nummer
door te sturen naar Koen De Vlieger 0478 774 775.
Voor de facebookgroep “judo ardooie supporters” deel mee dat je ouder bent van “naam judoka” zo
word je toegelaten tot deze besloten groep.
Indien trainingen terug georganiseerd worden zal dit vermeld worden op de site. Het spreekt voor
zich dat we dit stap voor stap zullen doen. Wij voorzien ook dat er mogelijks zal afgeweken worden
van de standaard trainingsdagen en uren. Groepen kunnen indien nodig opgesplitst worden.
Gezien het in ieders belang is dat de maatregelen gekend zijn en toegepast worden vragen wij ook
als bestuur onderstaand strookje te tekenen en te mailen naar Lorenzo.verleye@gmail.com voor
aanvang van de eerst volgende training.
Mvg,
Het bestuur
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verklaring van kennisname.
Ik ouder, voogd of (Judoka indien meerderjarig) verklaar kennis genomen te hebben van het feit dat:
1. de te nemen maatregelen aangaande covid-19, trainingsuren en groepsindelingen te
raadplegen zijn op de website via de link “coronamaatregelen JCA” met wachtwoord JUDO.
2. Deze maatregelen te raadplegen voor aanvang van elke training en deze toe te passen.
3. De trainer/ coach de Judoka de training kan ontzetten als deze de maatregelen niet naleeft.
Naam: ……………………………………………………………………ouder / voogd van ………………………………………………
Datum:………………………

handtekening:

