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Nieuwsbrief Augustus 2020. 
 

Vakantie en hitte golf zitten er (bijna) weer op, maar Corona blijft, helaas. 
Welkom terug. We hopen dat iedereen weer gezond aan school en werk kan beginnen na deze zomerperiode 
die de geschiedenis in zal gaan als een hele bijzondere. Laten we hopen dat we snel weer ouderwets een pluim 
kunnen slaan. De aanvang kent nog wel een aanpassing. Deze week heeft de gemeente Meppel ons 
geïnformeerd over het gebruik van de sporthallen Koedijkslanden en Het Erf. Hieronder de samenvating. 
 

Gymzaal de Oosterboer. 
Uit inventarisatie is gebleken dat gymzaal De Oosterboer niet voldoet aan de richtlijnen omtrent ventilatie. Dat daarom de komende 
tijd een ventilatiesysteem wordt aangelegd of aangepast. Vanwege de veiligheid is er voor gekozen om tot die tijd deze 
accommodatie dicht te houden. De verwachting is dat de ventilatie voor 1 september is aangepast en we spoedig alsnog kunnen 
openen. We kunnen de gebruikers helaas geen alternatief binnen bieden. 
Opening van overige binnensportaccommodaties. 
De overige gemeentelijke binnensportaccommodaties zijn wel geschikt om weer open te kunnen. Deze accommodaties worden 
per 17 augustus weer opengesteld. 

 
Dit betekent dus dat jeugdtrainingen op de donderdagen 20 en 27 augustus nog buiten zullen plaatsvinden op het 
terrein bij de sporthal in de Oosterboer. Senioren kunnen deze avonden geen gebruik maken van de sporthal. 
 
Maandag 17 augustus kunnen alle leden vrij spelen, van 20.00 tot 22.30, uur in de Sporthal Koedijkslanden.  
In de bijlage de voorwaarden, lees die vooraf even door.  
Belangrijkste zaken zijn:  

Registratie van de aanwezige personen. Dit in het kader van contactonderzoek bij een eventuele uitbraak van het coronavirus. De 
gegevens moeten 4 weken worden bewaard.  
Voor aanvang van ieder gebruik/training wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij alle aanwezigen. 
Er is geen publiek toegestaan in de sportzaal  
De sportaanbieder/gebruiker wijst voor iedere activiteit een coronaverantwoordelijke aan die op de hoogte is van de richtlijnen en 
deze ook bewaakt. 
Gebruik kleedkamers en sanitaire voorzieningen. 
Per zaaldeel zijn twee kleedkamers beschikbaar om in te wachten totdat de vorige groep klaar is en de eigen les begint.  
De kleedkamer dient alleen als wachtruimte, niet voor omkleden en/of douchen. Sporters moeten zich thuis omkleden.  
Hygiëne en schoonmaak 
Sporters en begeleiders wassen of desinfecteren in ieder geval voor het sporten hun handen. De gemeente zorgt voor hygiënezuil  

 

We zien er naar uit IEDEREEN weer te ontmoeten. 
 

Volg ons via de website voor actuele informatie: www.meppelermeppers.nl 
 
 
afmeldingen: Jasper Kiburg, Rion Hulshof 
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