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Bericht van 
 

Nieuwsbrief augustus 2020 

Beste leden, voor velen zit de vakantie er bijna op. Wij hopen dat u ondanks de vele beperkingen 
toch een fijne vakantie heeft gehad. Graag laten wij u weten dat we in september weer van start 
gaan met onze cursussen. 

Start van de cursussen. 
Op zaterdag 5 september 2020 starten we weer met het nieuwe cursusblok. We starten dan 
weer met alle cursussen, natuurlijk onder voorbehoud dat de lokale overheid en veiligheidsregio 
ons niet weer tot strengere maatregelen verplicht. 

De cursisten die tijdens het 1e cursusblok blok in maart door de Corona stop niet alle lessen zoals 
gepland hebben gehad, zullen daarvoor met het nieuwe cursusgeld deels gecompenseerd worden. 
Hoewel dit natuurlijk door alle corona maatregelen en het uitvallen van een complete cursusblok 
voor de Club ook een slecht financieel jaar is hebben we er toch voor gekozen voor deze 
compensatie. 

Helaas hebben wij als gevolg van ziekte en zwangerschapsverlof op dit moment een tekort aan 
instructeurs en mogelijk moeten we een aantal cursisten teleur stellen voor het a.s. cursusblok. Ook 
is er een beperkte groep die wat later van start zal gaan. Helaas het is niet anders, maar we moeten 
roeien met de riemen die we nu beschikbaar hebben. 

Gelukkig is er ook goed nieuws, want er hebben zich meerdere personen opgegeven als aspirant 
instructeur om opgeleid te worden tot instructeur. 

Natuurlijk is het Covid-19 protocol van toepassing op ons terrein en de kantine . De cursisten 
krijgen een bericht over inhoud van het protocol. Het protocol staat op onze website en is ook op 
ons terrein prominent zichtbaar en te lezen, wij verzoeken u vooral te houden aan de 1,5 meter 
restricties en de andere eisen. 

De Ringtraining start weer op maandag 7 september, maar zal dan wel buiten plaats moeten vinden. 
Wij vragen aan de cursisten voor de ringtraining om een mondkapje mee naar de cursus te nemen 
en dit te dragen tijdens het betasten van de hond. De instructeur zal hierbij ook een mondkapje 
dragen. 

De kantine is weer beperkt beschikbaar tijdens de cursussen. Het is verplicht om aan een tafel 
plaats te nemen en afstand te houden tot medegebruikers en onze medewerkers. 

De Kerst Winner Show. 
Afgelopen week hebben beide besturen vergaderd over het al dan niet doorgaan van de show. 
Helaas hebben wij moeten besluiten dit jaar 2020 geen show te houden. 
Wij zien geen kans om op een anderhalve meter situatie, met in achtneming van alle veiligheidseisen 
een druk bezochte hondenshow te organiseren, voor ons staat de veiligheid en gezondheid van alle 
mensen voorop. 

Wij hopen dat we volgend jaar weer op een normale manier een mooie Kerst Winner Show 
kunnen gaan organiseren. 

 
Namens het bestuur, met vriendelijke groet, 

Annette Oostervink, secretaris 

 
 
 


