MAART, 2021

NIEUWSBRIEF

ONZE BAS WEER NAAR DE OLYPISCHE SPELEN!
Na de afgelopen wereldbekerwedstrijd in het Russische Kazan, waar onze Bas vijfde werd, is duidelijk dat hij
voldoet aan alle kwalificatie-eisen van de internationale federatie FIE en de aanvullende eisen van
NOC*NSF!!!
Dit betekent dat hij aan zijn vierde Olympische spelen gaat mee doen, ongekend!
Wij zijn dolgelukkig voor Bas, het was heel erg spannend en pittig maar het is hem weer gelukt. Uiteraard gaan
we als club zijnde dit op gepaste wijze vieren en we kijken er naar uit Bas van de zomer in actie te mogen zien
in Tokio!

Bekijk Bas zijn partij tegen Jurka op youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=laGb6FVC_fQ

MAART, 2021

UPDATE, MEER TRAININGS MOGELIJKHEDEN!
Met de avondklok die vanaf woensdag 31 maart om 22:00 ingaat en de zomertijd die gestart is, geeft dit weer
meer mogelijkheden om doordeweeks te trainen. Top op heden kon er op zaterdag ochtend van 10:30 tot
11:30 buiten getraind worden door de groep waarvan dat is toegestaan. Deze training gaat met ingang vanaf
1 april komen te vervallen en daarvoor in de plaats komen twee trainingsmogelijkheden door de weeks van
17:00 tot 18:00.
Per donderdag 1 april, geen grap, kan de jeugd, pupillen, cadetten, junioren, U23 en U27 op dinsdag en
donderdag buiten trainen van 17:00 tot 18:00. Dit in het zelfde trainingsformat als er tot op heden op de
zaterdag plaats heeft gevonden, aan en afmelden is blijft dus noodzakelijk.
Langzaam maar zeker wordt er steeds weer een beetje meer mogelijk en we hopen snel dat +27 ook weer
buiten mag sparren. En uiteraard hopen we dat we snel allemaal gewoon weer naar binnen mogen en ons
reguliere schema kunnen oppakken!
Voor de exacte regels omtrent schermen verwijzen we jullie graag naar de site van de schermbond, de KNAS:
www.knas.nl/node/3435

Herinnering: donderdag 15 april 2021 om 19:30 digitale ALV!
De Algemene leden vergadering, de ALV, komt er weer aan. Dan denk u wellicht "bah geen zin in." Toch
worden altijd zeer belangrijke zaken besproken tijdens deze vergadering. We bespreken het afgelopen gekke
corona seizoen en onze plannen voor aankomend jaar. Er worden belangrijke onderwerpen behandeld waar
de leden actief bij betrokken moeten worden. Er zijn leuke mededelingen en het is ook een extra moment om
het bestuur en de trainers jullie vragen te kunnen stellen. De agenda en de link naar de vergadering worden
een week van te voren gestuurd. Jullie kunnen dan ook vergaderonderwerpen aandragen bij het bestuur.
Als jullie vragen hebben rond om de ALV of andere zaken mogen jullie altijd mailen:
ledenadministratie@schermclubdenbosch.nl
Zonder jullie geen Schermclub Den Bosch!

