Beste TTVA leden,

We mogen weer! Na 16 weken wachten mogen we dan eindelijk weer een balletje
gaan slaan. We wachten nog op een definitief antwoord van de gemeente
Alblasserdam, maar als de voortekenen niet bedriegen zal ook dat snel goedkomen.
Vanaf woensdag 1 juli is het weer mogelijk om gebruik te maken van onze speelzaal
en kantine. Dit onder strikte Corona regels zoals een ieder wel zal begrijpen. Het is de
bedoeling om de vrijdagavond voorlopig als vaste trainingsavond in te stellen. Op deze
avond zal de zaal dus zo ie zo open zijn. Bij voldoende animo behoort ook de
woensdagavond tot de mogelijkheden. Als men wil komen trainen zal men zich via
Facebook moeten aanmelden. Diegene die geen facebook hebben kunnen een mail of
SMS sturen naar Henk Mes.
Vanaf woensdag 19 augustus zullen zoals normaal de woensdag en vrijdagavond weer
standaard beschikbaar zijn.
Zoals alle sportverenigingen heeft ook TTVA een Corona protocol moeten opstellen.
Deze vind u in de bijlage bij deze mail. Lees deze een aantal keren goed door. Deze zal
tevens op onze website te vinden zijn onder de knop informatie.
Ik zou een ieder aanraden om als je wilt komen trainen te zorgen dat je ruim op tijd
aanwezig bent. Er moeten voor aanvang namelijk een aantal werkzaamheden gedaan
worden om aan de regels te voldoen. Dit geld tevens ook voor na afloop van de
training.
Het is van belang dat ieder lid zijn verantwoording neemt in de werkzaamheden die
gedaan moeten worden om te kunnen spelen. Er gaat dus individueel wat meer
verwacht worden van de leden. Laat niet ieder keer de zelfde personen de kooltjes uit
het vuur halen. Zorg dus gewoon dat je ruim op tijd bent. Meld je voor aanvang van de
training eerst in de kantine.
Wij hebben sinds de afgelopen week een nieuwe keuken. Deze is een redelijk eind van
de speelzaal gesitueerd. Deze ruimte is slechts voor een half jaar de onze. De
bedoeling is dat we per 1 januari een definitieve ruimte krijgen die bijna bovenop de
bestaande kantine is gesitueerd. Hier kunnen we dan definitief een soort van eigen
home van gaan maken.
Aangezien we nog een behoorlijke diepvries voorraad hebben liggen (lees bitterballen
en frikandellen) in de oude keuken, zal de eerste vrijdagavond (3 juli) worden
afgesloten met een frituur sessie. We mogen van de tegenwoordige beheerder
hiervoor nog een paar keer zijn frituur gebruiken.
Wij hopen een ieder vanaf 1 juli weer te kunnen verwelkomen in Maasplein.
Bijlage: Het Corona protocol.

Vriendelijke groet,
Bestuur TTVA

