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Wel zijn er nog wat spelregels om ons aan te houden. Hieronder vinden jullie de spelregels die gehanteerd worden bij Dojo Osaka.

• Bij elke training dient elk aanwezig persoon zich in te schrijven. De sempai's zien er op toe dat dit gebeurt. 

• Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft GEEN 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

• Voorafgaand en na afloop van de training moet iedereen die 18+ is WEL 1,5 meter afstand houden. 

• De kleedruimtes en het toilet zijn open. Let hier bij op elkaar en probeer vlot om te kleden en de ruimtes te verlaten. 

• Na elke training moet worden schoongemaakt d.m.v. goed afnemen & dweilen van de mat en het gebruikte materiaal!

• Wij ontmoedigen toeschouwers/kijkers. Als deze er toch zijn, hanteer 1,5 meter afstand.  

• Ouders/Verzorgers vragen wij buiten de dojo te blijven bij het brengen naar & ophalen van de training van hun kind(eren).

• Nieuwe leden zijn welkom, wel zijn direct onze huisregels en deze corona spelregels op hen van toepassing. 

• Wij hanteren verder natuurlijk de basisregels van het RIVM:

- Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

- Probeer drukte te vermijden, houdt gepaste afstand & geef elkaar de ruimte.

- Was vaak je handen. 

• Volg altijd de aanwijzingen van de sempai's op.

• Bij vragen en/of opmerkingen graag altijd de sempai's aanspreken. 

 

Best lid / Beste ouders en/of verzorgers,

Allereerst weer hartelijk welkom allemaal na de zomervakantie, helaas zit het er al weer op. 

Gelukkig is per 1 juli jl. zowel binnen- als buitensport weer toegestaan en kunnen we er weer lekker tegenaan in de Dojo. 

Wij zijn ontzettend blij met al onze leden!

Kort voorwoord

Er was veel animo voor de online- en de buitentrainingen & -begeleiding van Dojo Osaka, en het contact onderling was erg goed.

Waar andere sportclubs en -branches hebben laten weten in zwaar weer te verkeren, hebben wij als Dojo Osaka zo goed als het kon

doorgetraind en zo goed als ons volledige ledenbestand behouden. Ook van de aangeboden optie om tijdelijk een lagere contributie te

betalen is bijna geen gebruik gemaakt. Dit was absoluut nodig om gezond te blijven als vereniging, maar dus niet vanzelfsprekend.

Corona spelregels

De flexibiliteit en loyaliteit binnen onze club en onze sport is groot; Wij staan er voor onze leden, en onze leden staan er voor ons!

Dát is wel gebleken in deze crisisperiode.   Osu!

Coronavirus informatiebrief


