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Zoals u mogelijk zult hebben gemerkt en of gelezen, hebben wij op 14 maart jl. al onze 
activiteiten als gevolg van de algemene maatregelen in het kader van Covid-19 stop moeten 
zetten. 

Gelukkig is er van overheidswege een positief bericht gekomen zodat wij onze cursussen, zij het 
beperkt, weer op kunnen starten. Zeker voor de pups is dit van het grootse belang dat deze snel 
op training komen. 

Het bestuur van KC Nijmegen heeft besloten dat we per 3 juni a.s. als eerst zullen gaan starten 
met een reguliere puppy cursus en een puppy instroom cursus voor die pups die jammer genoeg 
even hebben moeten wachten. 

- Alle andere cursussen hopen wij weer in september te kunnen starten. Als bestuur hebben wij 
hiervoor gekozen, aangezien we nog niet kunnen beschikken over alle instructeurs en we vlak 
voor de zomerstop zitten. 

- Cursisten die het cursusblok-1, 3 lessen hebben moeten missen, vanwege de maatregelen 
rondom het corona virus, krijgen een korting op hun inschrijving voor het a.s. cursusblok 
die  hopelijk  begin september van start gaat.  

- Inschrijven voor een nieuwe cursus kan op dit moment alleen via de website.  

- De cursustarieven worden, door indexatie en mede als gevolg van de gemiste periode waarin 
de vaste kosten niet gedekt werden, met ingang van 1 september 2020 verhoogd met € 2,50 per 
cursusonderdeel.  

- Er is een opstart protocol gemaakt, gelet op de noodzakelijke maatregelen rondom het corona 
virus. Deze is te zien op onze website. Alle startende puppy eigenaren, krijgen deze per email 
toegestuurd.  

Voorlopig ingevoerde maatregelingen: 

- De kantine blijft  gesloten. 

- Kom alleen naar de cursus, bezoekers zijn niet toegestaan. 

Kom hooguit 5 minuten voor aanvang van de cursus en wacht buiten de poort. Parkeren kan 
opzij van het terrein dus niet voor het veld. Deze ruimte  zal afgezet worden, om ruimte te 
behouden voor de ingang en uitgang, gezien de 1,5 meter afstand die nodig is.  

Wij hopen dat wij u hiermee volledig hebben geïnformeerd en mocht er van uw kant nog vragen 
zijn dan vernemen wij die graag van u. 

  
   

  

 

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Annette Oostervink, secretaris 
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