WSBRIEF
Corona update 2 – oktober 2020

HANDBALSCHOOL
BRABANT
Onderwerpen in deze update
1.
Aanvullende corona maatregelen
2.
Deelnemersovereenkomst

Geplande activiteiten
10 oktober
Performance scan meisjes
10 oktober
Workshop Mentaal jongens
17 oktober
Performance scan jongens
17 oktober
Workshop Mentaal meisjes
31 oktober
Basisworkshop voeding meisjes
28 november
Basisworkshop voeding jongens
5 december
Workshop Mentaal ouders
Alle activiteiten zijn onder
voorbehoud van corona
maatregelen!
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1. Aanvullende corona maatregelen
Vanuit de gemeente Tilburg zijn er enkele aanvullende coronamaatregelen verplicht voor het
gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. Vooral aandacht voor de eerste twee:
•
•
•
•
•

Douchen is niet mogelijk in de sportaccommodaties;
Het dragen van mondkapjes is verplicht in de openbare ruimte van de accommodaties
(o.a. gangen, kleedlokalen);
De tribunes zijn te allen tijde gesloten;
De kleedkamers blijven geopend, maar we vragen iedereen nogmaals uitdrukkelijk zo veel
mogelijk thuis om te kleden;
De horeca is gesloten.

Onderstaande maatregelen blijven tevens van kracht:
• Houd 1,5 meter afstand van elkaar;
• Kleed zoveel mogelijk thuis om;
• Kom niet eerder dan 5 minuten voor de sportactiviteit binnen bij de
sportaccommodatie;
• Bij de entree van de sportaccommodatie staan desinfectiemiddelen;
• Waar mogelijk zijn looproutes in de accommodatie aangebracht, om kruising van
verkeer zoveel mogelijk te voorkomen;
• Toiletten zijn geopend. Verzoek is om zoveel mogelijk vooraf en na afloop thuis te
gaan;
• De teammanagers zijn voor hun trainingsgroep het centrale corona aanspreekpunt;
• Iedereen mag onder begeleiding van bevoegde trainers en vrijwilligers van de
vereniging deelnemen aan sportactiviteiten. Tijdens de activiteit mogen zij zonder
beperkingen sporten.
• Alle gemeentelijke accommodaties beschikken over een mechanische ventilatie. In
de accommodaties wordt maximaal geventileerd.
Blijf thuis als je je niet lekker voelt. Meld je dan af bij de trainer van jouw trainingsgroep. Ouders
zetten hun kind af bij de sporthal en komen niet naar binnen. Uitgezonderd zijn trainers,
teammanagers, fysio’s en leden van het mediateam. Denk dus wel aan het dragen van een
mondkapje in de openbare ruimtes!
Voor informatie over het gebruik van mondkapjes bezoek de website van de Rijksoverheid.
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2. Deelnemersovereenkomst
Bijna alle deelnemersovereenkomsten zijn inmiddels ingeleverd. Heb je niets gehoord? Dan is jouw
deelnemersovereenkomst goed binnengekomen en verwerkt. Bij vragen nemen wij contact met
je op.
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Contactinformatie
Bestuur
Organisatie en ontwikkeling
Technische Zaken
Financiën
Secretaris
Communicatie

Bart Erich
Fred Michielsen
Bas van Gent
Eric Broers
Dion Sillen

algemenezaken@handbalschoolbrabant.nl
technischezaken@handbalschoolbrabant.nl
penningmeester@handbalschoolbrabant.nl
handbalschoolbrabant@gmail.com
communicatie@handbalschoolbrabant.nl

Fysiotherapeuten

Jasper Trommel
Titia Broers
Tim Faatz

fysio@handbalschoolbrabant.nl

Sportpsycholoog

Jitze Jouwsma

mentaal@handbalschoolbrabant.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Jitze Jouwsma

jitzejouwsma@hotmail.com

Sportdiëtist

Elke van der Velden

elke@vivendidietisten.nl

Online

Bart Erich
Dion Sillen

webmaster@handbalschoolbrabant.nl
communicatie@handbalschoolbrabant.nl

Kledingcoördinator

Andrea Naalden

kleding@handbalschoolbrabant.nl

TVS

Saskia Verhoeven

tvs@handbalschoolbrabant.nl

Leden- en financiële
administratie

Horst Gouda
Ruben Kooi

leden@handbalschoolbrabant.nl
penningmeester@handbalschoolbrabant.nl

Coördinator fotografie
en media

Arjan Rijnart

fotografie@handbalschoolbrabant.nl

Technisch coördinatoren

Hans de Rooij (meisjes)
Anton van Boesschoten (jongens)

Handbalscholentoernooi

Ilse van Exel

handbalscholentoernooi@handbalschoolbrabant.nl

Beachhandbal

Dion Sillen

beach@handbalschoolbrabant.nl

Handbalklas Helmond

Piet Zegers

handbalklas-helmond@handbalschoolbrabant.nl

Handbalklas ‘t Rijks

Hans de Rooij

handbalklas-rijks@handbalschoolbrabant.nl

Postadres
Stichting Handbalschool Brabant
Vriezenveenstraat 23
5036 VE Tilburg
handbalschoolbrabant@gmail.com
www.handbalschoolbrabant.nl
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