
Beste leden,ouders en fans van Basketbalvereniging Mapleleaves,

We mogen weer. Vanaf a.s. maandag mag er weer gebasketbald worden. Concreet

betekent dit dat de trainingen a.s. maandag (17 januari) weer beginnen op de tijden

zoals ze waren. Maar er zijn nog wel enige regels die we in acht moeten nemen. 

Zo kan er geen publiek bij de trainingen en/of oefenwedstrijden aanwezig zijn. 

Worden er nog geen competitiewedstrijden gespeeld en in de waterakkers moet er

een mondkapje gedragen worden in de openbare ruimten.

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar behalve bij het sporten natuurlijk.

Kleedkamers, toiletten en douches zijn open maar de sportkantine zal gesloten zijn.

Uiteraard blijven de basisregels ten aanzien van corona gelden. Dus:

1,5mtr afstand houden buiten het sportveld. 

mondkapje op, vaak handen wassen/desinfecteren, etc.

Ben je verkouden, snotterig of grieperig blijf dan uit voorzorg thuis.

Oefenwedstrijden

Zaterdag 22 januari zijn er onderlinge wedstrijden in sporthal de Wwaterakkers. 

Wij verwachten dat alle teams en hun coaches aanwezig zijn op de opgegeven tijd. 

Kun je echt niet dan meldt je je tijdig af bij de coach. Het is dus niet vrijblijvend.

13:00 -14:30 uur 

U12 teams en U16 teams

14:30-16:00 uur

U14 teams en U20 teams

16:00-17:30 uur

Heren teams (ook NS leden zijn welkom)

Uiteraard hanteren en verwachten wij wel dat een ieder de basisregels in acht neemt

en blijft nemen. Wij vertrouwen er op dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.

Mochten er vragen zijn of onduidelijkheden dan kun je altijd terecht bij 1 van de

bestuursleden of mail naar info@mapleleaves.nl

Instagram

Sinds kort zijn we ook te volgen op Instagram. Meldt je aan en bekijk de fraaie foto's

en �lmpjes.

Voor zover mogelijk veel basketbalplezier,

http://www.mapleleaves.nl/
mailto:info@mapleleaves.nl
https://www.instagram.com/mapleleavesbasketball/


Het Bestuur

Het complete sportprotocol opgesteld door NOCNSF vindt je HIER

Basketball Vereniging Mapleleaves Heemskerk

Annette Poelmanstraat 42, 1963ES  Heemskerk

0251-241669

info@mapleleaves.nl

Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld op onze

website of iets bij ons hebt besteld.

Afmelden
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