Hoofddorp, 17 mei 2020
Beste cursist,
Nadat we bij Airsport KC ook verplicht werden om te stoppen met onze trainingen vanwege het
corona virus, is het moment eindelijk daar dat het weer mogelijk is tot het buiten sporten voor
volwassenen.
Het bestuur van Airsport KC heeft natuurlijk de berichtgevingen nauwgezet gevolgd. De Raad van
Beheer en de stichting Cynophilia hebben het volgende advies gedeeld:
https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/adviezen-opstarten-activiteiten-tijdens-corona-crisis/
Aangezien wij als vereniging aan onze verplichtingen willen voldoen om zo veilig mogelijk de
trainingen te kunnen hervatten, is er een werkgroep in het leven geroepen om na te denken over de
1,5 meter regelgeving en de trainingen bij Airsport KC.
Uiteraard heeft iedereen ook zijn eigen verantwoording, maar het bestuur is ervan overtuigd dat we
samen er voor kunnen zorgen dat we risico’s tot een minimum kunnen beperken.
Natuurlijk zijn er wel een aantal spelregels die we met elkaar moeten afspreken, denk hierbij aan:










Bij verkoudheidsklachten, koorts en hoesten BLIJF thuis.
We houden ons aan de 1,5 meter afstand, lees de informatieborden.
Het terras en de kantine blijven voor de cursisten gesloten, ook de toiletten.
Er is een 1 richtingsverkeer bij het betreden en verlaten van het veld.
Volg de aanwijzingen van de instructeur(s) en de veiligheidscoördinator op.
Er kunnen een beperkt aantal bezoekers mee komen naar de trainingen, maar deze worden
vriendelijk verzocht in het bezoekersvak te blijven tijdens de trainingen (zelf stoel
meenemen).
Het trainingsveld is verdeeld in gelijke delen, cursisten dienen zo veel mogelijk in het
trainingsgebied te blijven.
Er zullen een aantal oefeningen vervallen zoals b.v. het staan en betasten van de hond door
de instructeur.

In het laatste training-trimester waren we 2 weken van het einde van de cursussen verwijderd. Om
nu iedereen weer de trainingen op te laten pakken, heeft het bestuur bedacht een extra training te
geven en dan gaan we verder met de laatste 2 trainingen voordat we weer de nieuwe cursussen
starten.
Dit geeft ons allemaal de mogelijkheid om een beetje te wennen aan de 1,5 meter trainingen.

Wanneer gaan we starten met de trainingen:



Behendigheid start op donderdag 4 juni.
De Obedience en EGG-groepen starten op zaterdag 6 juni & dinsdag 9 juni.

Op zaterdag 27 juni en dinsdag 30 Juni zijn er geen lessen.
***

Op Zaterdag 4 Juli starten we met de nieuwe trainingen!***

We vertrouwen erop dat we dit samen tot een succes kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Airsport KC

