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Beste allemaal,
Natuurlijk als eerste het aller belangrijkste, hopelijk allemaal een
leuke en fijne moederdag natuurlijk gewenst of al gehad. Wij
hopen dat het met iedereen goed gaat en wensen iedereen
natuurlijk veel gezondheid toe in deze dagen.
Wij hebben een aantal mededelingen.
De jeugd is vanaf donderdag 07-05-2020 weer begonnen. We
hebben begrepen dat iedereen het weer fijn vond om lekker
bezig te zijn. Vanaf dinsdag 12-05-2020 start ook de jeugd en
ouderen vanaf 19 jaar weer volgens het nieuwe
trainingsschema. Wij gaan hiermee door tot en met de 1e week
van juli.
Botreep Beach Event gaat niet door
Het zal niet geheel als verrassing komen, maar we hadden het nog niet gecommuniceerd. Het
Botreep Beach Event zal niet doorgaan. Het is een vergunnningsplichtig evenement waardoor
het dus niet door kan gaan of pas na 01-09-2020. Wij hebben voor nu besloten om het Beach
Event geheel af te lassen en om een nieuwe datum al vast te bekijken. In 2021 gaan we het
gewoon weer organiseren en wel op 2 en 3 juli 2021. Zet dus maar alvast in je agenda
Ook voor het Schoolkorfbaltoernooi is al een nieuwe datum geprikt en wel 07-10-2020.
Pasjes van de Campus en sleutels graag inleveren
Vrijwilligers en ouders hebben nog pasjes van de Campus en ook sleutels van de
(ballen)kisten. Ons verzoek is om dit aanstaande dinsdag of aanstaande donderdag aan
Naomi of aan Wesley te geven. Zij zullen aanwezig zijn op de trainingsavonden en zullen het
dan later aan Enrico geven. Staat je naam niet meer op het pasje? Doe het dan even in een
envelop met je naam erop.
Ouders en/of anderen kunnen het pasje of de sleutel ook bij Enrico afgeven op de Aveling
103-a (recht tegenover het Shell benzinestation). Je kunt even aanbellen of anders in de
brievenbus doen. Graag inleveren voor maandag 18-05-2020.
Opstart veldcompetitie
Zoals het er nu naar uitziet, mogen de sportkantines en sportverenigingen weer open vanaf
01-09-2020. Er mogen vanaf dat moment ook weer wedstrijden gespeeld worden zonder
publiek. Het KNKV laat nog weten hoe hier mee om te gaan, maar wij denken dat de
korfbalcompetitie zal starten in de 1e of 2e week van september 2020. Publiek is dan dus nog
niet toegestaan.
Landelijk is men nog aan het bekijken of verenigingen met een terras, hun terras open mogen
stellen vanaf 01-06-2020. Nikantes heeft officieel een terras dus het is even afwachten hoe
men landelijk hiermee om zal gaan. Wij zullen de landelijke richtlijnen uiteraard volgen.

OP WEG NAAR...
Onderstaande mail hebben we gekregen t.a.v. de korfbalfinale, die dit jaar niet door ging.
Helaas geven ze geen geld terug, maar.....we zijn verzekerd van onze plaatsen volgend jaar.
Voor iedereen die een kaartje heeft gekocht, zie onderstaande info:
Beste korfbalfan,
Je ontvangt deze e-mail, omdat je een ticket hebt gekocht voor de Korfbal Leaguefinale 2020
in Rotterdam Ahoy. Vanwege de coronacrisis kon dit evenement op last van de overheid in
april 2020 niet doorgaan.
Op grond van onze Algemene verkoopvoorwaarden KNKV-evenementen kun je helaas geen
restitutie van het entreegeld ontvangen. Het goede nieuws is dat de Korfbal Leaguefinale
2021 plaatsvindt op 10 april 2021 - vooralsnog gaan we ervan uit dat het evenement dan wel
zal kunnen doorgaan - en je ticket (met bijbehorende plaats) is in dat geval geldig voor de
Korfbal Leaguefinale van volgend jaar.
Te zijner tijd zullen wij je meer informatie toesturen over de Korfbal Leaguefinale 2021. Voor
vragen kun je je wenden tot ons Team Evenementen (evenementen@knkv.nl).
Wij gaan ervan uit hiermee een passende oplossing aan te bieden en hopen je graag
volgend jaar te verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND

Beste “senior” leden,
Nu het kabinet en het RIVM heeft besloten dat iedereen boven de 18 jaar weer buiten mag
sporten, gaan we de trainingen volgens de voorschriften van het kabinet en het RIVM weer
op starten.
Dit houdt het volgende in:
- Jullie mogen weer trainen mits daarbij de 1,5 meter onderling in acht wordt genomen.
- De kantine is gesloten, met uitzondering van de toiletten.
- De kleedkamers zijn gesloten.
- Jullie dienen voor en na afloop van de training de handen te ontsmetten met
desinfecterende gel. Wij stellen deze gel beschikbaar en zullen erop toezien.
- Na de training moet het gebruikte materiaal schoongemaakt worden. Hiervoor is
water met desinfecterend sop aanwezig.
- Kom niet eerder naar de training dan nodig is, dit voorkomt onnodige drukte.
- Blijf na de training niet langer op het veld dan nodig is, ca 15 min na afloop van de
training zal een bestuurslid het terrein afsluiten.
- Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen i.v.m. onze horecavergunning (we
doen op dit moment navraag wat hierin mogelijk is). Het is wel mogelijk je bidon met
water te vullen.
- Hou je zo veel mogelijk aan de looproute: bij de mavo-box het veld op, het veld af
door het zwarte hek en langs het speeltoestel, het gedeelte voor de kantine is
afgesloten. Voor diegene die opruimen is dit niet mogelijk, houdt hierbij zoveel
mogelijk rekening met elkaar.
- Hoewel het parkeerterrein op dit moment gesloten is vanwege werkzaamheden is
het, ook als het weer open is, niet toegestaan hier te samenscholen (parkeren
voorlopig op de Dobber).
- Bij klachten als koorts, hoesten of verkoudheid blijf je thuis!
De trainingen starten 12 mei op dinsdag- en donderdagavond van 21:00 tot 22:00 uur.
Alle senioren zijn zowel op dinsdag- als donderdagavond welkom, de keuze hiervoor is aan
iedereen zelf. Chris zal de eerste paar keer de training voor de gehele groep verzorgen.
Chris, Wesley en ik zullen regelmatig evalueren en op basis daarvan kunnen we de regels,
trainingstijd en of de grote van de groep aanpassen.
Wij hopen voor iedereen zo een omgeving te creëren waar hij/zij zich prettig in voelt. En
vooral veilig kan sporten!
Wesley & Naomi
(Wesley en ik zijn binnen het bestuur aangesteld tot corona-coördinatoren, een verplichting
van Rotterdam Sportsupport)

Beste leden en ouders van leden,
Nu de gemeente heeft besloten dat ons complex onder bepaalde voorwaarden weer open
mag, gaan we de jeugdtrainingen volgens de voorschriften van het kabinet en het RIVM
weer op starten.
Dit houdt het volgende in:
- Jeugd t/m 12 jaar mag trainen en daarbij hoeft de 1,5 meter niet in acht te worden
genomen.
Hoe zeer we elkaar en de trainers misschien gemist hebben, adviseren we met klem
het knuffelen/omhelzen van elkaar en de trainers nog even achterwege te laten.
- Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag weer trainen mits daarbij de 1,5 meter in acht wordt
genomen.
Voor deze jeugd worden hiervoor speciale trainingen bedacht.
- De kantine is gesloten, met uitzondering van de toiletten.
- De kleedkamers zijn gesloten.
- De ouders mogen niet op ons terrein blijven wachten tot de kinderen klaar zijn met
trainen, de kinderen mogen alleen gebracht en gehaald worden.
- De kinderen en trainers dienen voor en na afloop van de training hun handen te
ontsmetten met desinfecterende gel. Wij stellen deze gel beschikbaar en zullen erop
toezien.
- Blijf na de training niet langer op het veld dan nodig is, hierdoor maak je ruimte voor
de volgende groep.
- Kom ook niet eerder naar de training dan nodig is, dit voorkomt onnodige drukte.
- Loop de aangegeven looproute: bij de mavo-box het veld op, het veld af door het
zwarte hek en langs het speeltoestel, het gedeelte voor de kantine is afgesloten.
- We proberen het aantal trainers per team te beperken, naar gelang wat nodig is.
- Hoewel het parkeerterrein op dit moment gesloten is vanwege werkzaamheden is
het, wanneer het weer open is, niet toegestaan hier te samenscholen.
- Naast de vaste trainers zal er min. 1 persoon van het bestuur aanwezig zijn.
Het bestuur zal er op toe zien dat de regels gehandhaafd worden en is bevoegd
kinderen uit de groep te halen mocht daar aanleiding voor zijn.
- Bij klachten als koorts, hoesten of verkoudheid blijf je thuis!
De trainingen zijn van 7 mei tot 2 juli op voorlopig de dinsdag- en donderdagavond.
F, E en D traint van 18:30 tot 19:30 uur
C,B en A traint van 19:45 tot 20:45 uur
Wij hopen voor iedereen zo een omgeving te creëren waar hij/zij zich prettig in voelt.
Inmiddels zijn alle betreffende trainers en ouders ingelicht, maar mocht je nog vragen
hebben stel ze gerust.
Naomi (06-26701163)

Jaarplanning
18 mei, 2020
Bestuursvergadering
22 juni, 2020
Bestuursvergadering
01 juli, 2020
Sportochtend Middelpunt??
Basisschool Middelpunt Sportochtend op de Botreep
08 juli, 2020
Sportdag Penta??
11 juli, 2020
Herto Joop Weekend??
31 augustus, 2020
Bestuursvergadering
22 september, 2020
Hoogvlietse Avond4daagse dag 1
Start is bij ETC
23 september, 2020
Hoogvlietse Avond4daagse dag 2
Start is bij ETC
24 september, 2020
Hoogvlietse Avond4daagse dag 3
Start is bij ETC
25 september, 2020
Hoogvlietse Avond4daagse dag 4
Start is bij ETC
30 september, 2020
Schoolkorfbaltraining Botreep 18.30-19.30 uur voor de groepen 3 t/m 8
07 oktober, 2020
Schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8
Kangoeroe Klup voor de groepen 1 en 2
06 maart, 2021
Verhuring kantine
10 april, 2021
Korfbal League Finale in Ahoy
Nikantes gaat met een groep naar de zaalfinale

07 juni, 2021
Nikantes bestaat 25 jaar
Zaterdag 05-06-2021 iets organiseren??
01 juli, 2021
Opbouwen Beach Event
Opbouwen voor het Beach Event
02 juli, 2021
Botreep Bedrijven Beach Event
Teams van bedrijven, verenigingen, stichtingen, familie en vrienden, strijden tegen elkaar om
de felbegeerde Botreep Beach Bokaal 2020. Teams doen afwisselend Beachvolleybal,
Beachvoetbal en Beachkorfbal.
03 juli, 2021
Botreep Beachkorfbaltoernooi
Korfbal teams van E t/m de senioren, vriendenteams, strijden tegen elkaar op het
Beachcourt.
04 juli, 2021
Afbouwen Botreep Beach Event

