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Beste deelnemers, ouders en verzorgers, 

 

Vanaf 1 september zijn we weer met de meeste activiteit opgestart. Wel met de nodige coronaregels, maar we 

kunnen en mogen weer iets. Bij een paar groepen hebben we moeten besluiten om het voorlopig stil te leggen of de 

activiteit aan te passen. Zo is Judo voorlopig tot januari 2021 stilgelegd en stijldansen aangepast en naar één groep 

gegaan die nog actief kan zijn. 

Bij het begeleid fitness hebben we de 2 groepen verdeeld naar 3 groepen, om zo kleinere groepjes te vormen om 

aan de coronaregels te voldoen. Hierdoor is er nu ook op de maandagavond een groepje actief. 

Bij het revalidatie-zwemmen is ook een kleiner aantal deelnemers die toegestaan zijn. De groep mag niet groter zijn 

als 16 personen in het water. Bij deze activiteit zijn ook strikte coronaregels afgegeven, maar we mogen weer 

zwemmen. 

Bij de overige activiteiten zijn de regels ook een beetje aangepast, maar minder streng en is goed uitvoerbaar.  

Wel hebben wij besloten wanneer een deelnemer niet met geldig reden heeft afgemeld en 4 weken afwezig is 

geweest, terug op de wachtlijst te zetten en een ander toe te laten op zijn/haar plaats. Ook wij kunnen geen lege 

plaatsten veroorloven in deze moeizame tijd, als er nog deelnemers op de wachtlijst staan.  

Ik hoop dat u hiervoor begrip hebt. 

 

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?? 

 

Stichting Bredase Aangepaste Sporten 
Nieuwsflits 25 september 2020 
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