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Graag willen wij u de regioregel nog onder de aandacht brengen die voor ons van toepassing zijn. 
 
Noodverordening van de voorzetter van de veiligheidsregio midden- en west Brabantse houdende voorschriften 
ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus. 
 
 

Verbod publiek sportactiviteiten  

1.  Het is verboden toeschouwers toe te laten bij sportactiviteiten.  

2. Het is verboden als toeschouwer bij sportactiviteiten aanwezig te zijn. 

 
In het algemeen gelden voor eenieder de volgende uitgangspunten: 
- blijf thuis bij klachten en laat u testen; 
- pas hygiëne toe; 
- houd anderhalve meter afstand; 
- werk zoveel mogelijk thuis. 
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Beste Joepie deelnemers  

De activiteit Joepie is voor de komende 

weken stil komen te liggen door de 

coronaregels, omdat zij ook maar 30 

personen binnen mogen laten incl. 

kinderen. Zodra wij weer op kunnen en 

mogen starten, laten wij dit zo snel 

mogelijk weten. 

Groetjes Harry 

 

 
 
 

De collecte wordt ingezet voor de tekorten die wij zijn opgelopen 
tijdens de coronacrisis. Daarnaast willen wij onze vrijwilligers een 
bedankje doen voor de ondersteuning tijdens deze lastige tijd. Wij 
zijn erg blij dat onze vrijwilligers trouw zijn gebleven aan BAS, zodat 
we weer voorzichtig de activiteiten kunnen opstarten. 

 

Steunt u onze?? (Laatste weekeind mogelijk) 

Wij willen alle mensen bedanken voor de steun die u aan 

HandicapNL  en ons gegund hebt. Tot op heden is er € 250,- 

opgehaald. (50% komt ten goede aan stichting BAS) 

 
 
 
Afgelopen weken hebben wij hebben een 

tevredenheidsonderzoek uit gezet onder de deelnemers van 

stichting BAS. Mocht u deze nog niet ontvangen hebben, kunt u 

deze nog toe gemaild krijgen. Wij willen u vragen even een mail 

te sturen naar jay@aangepastesporten.nl Hij zal u dan 

komende week het formulier toesturen. 

Mocht u het formulier al wel in bezit hebben, maar nog niet 

ingeleverd. Dan kunt u deze ook naar Jay retour mailen. U mag 

het formulier ook opsturen naar, Stichting BAS, postbus 3928, 

4800DX, Breda. 

 
Wijziging Kantoortijden: 
Dinsdag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur.  
Bij dringende zaken 0651769056.  
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