Bericht van

Nieuwsbrief 15 december 2020

Beste leden.
Met deze nieuwsbrief geven wij u weer een update over de mogelijke opstart van
onze cursussen.
Het bestuur had gehoopt dat we u rond deze tijd beter nieuws hadden kunnen
brengen, maar zoals u waarschijnlijk allemaal afgelopen maandag 14 december
bij de toespraak van onze minister president heeft gehoord zijn de maatregelen
zelfs verzwaard.
Wij hadden nog maar amper besloten om begin januari in groepjes van 4 les te
gaan geven van een half uur. Alle lessen zouden dan vooral op de Puppycursus
en de GG gericht gaan worden. Waarbij ook deHoopers en mogelijk ook
Dogdance op veilige afstand en in kleine groepjes hadden kunnen starten.
Inmiddels hebben we moeten besluiten om in elk geval niet vóór 25 januari 2021
te starten met de lessen zoals hierboven genoemd.,
De Behendigheid en Flyball kunnen dan sowieso nog niet van start gaan, omdat
de onderlinge contacten daarbij (vooral bij de op- en afbouw) de anderhalve
meter niet gehandhaafd kan worden. Ook de Ringtraining kan helaas nog niet van
start gaan in januari.
Alles hier genoemd, is onder voorbehoud omdat we eerst de berichtgeving van 12
januari moeten afwachten of we daadwerkelijk wel mogen opstarten de 25e
januari.
Graag doen wij hiermee een verzoek aan de leden die zich nog niet hebben
opgegeven voor een vervolgcursus, dit dan alsnog te doen via een berichtje aan :
Gonny Peters : cursusledenadmin@kcnijmegen.nl
Zodat ondertussen een planning gemaakt kan worden voor de groepen die naar
wij hopen te kunnen starten op 25 januari 2021.
Op dit moment wordt er gekeken naar een mogelijkheid de lessen online thuis te
volgen, zodat u de oefeningen ook thuis kunt doen. Zodra we daar meer over
kunnen zeggen, zullen wij de cursisten daarvan op de hoogte stellen.
U ziet dat wij op verschillende manieren proberen de lessen weer op gang te
krijgen omdat wij het natuurlijk ook zo belangrijk vinden voor u en uw hond.
Als de cursussen weer gaan starten dan doen we dit vanzelfsprekend met in
achtneming van ons Covid-19 protocol.
Dat betekent o.a. dat de kleine poort de ingang is en de grote poort de uitgang.
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Wij willen u vragen parkeerplaatsen bij de grote poort vrij te laten voor invalide
parkeerplaatsen en de plekken voor instructeurs en barpersoneel, en zelf te
parkeren op de grote parkeerplaats naast ons terrein.
Zodra er weer nieuws te melden valt dan zullen we u hierover natuurlijk weer op
de hoogte stellen.
Vanwege alle beperkingen kan helaas ook onze traditionele jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie begin januari geen doorgang vinden.

Wij wensen al onze leden prettige Kerstdagen en een
voorspoedig en vooral gezond Nieuwjaar toe.
Namens het bestuur, met vriendelijke groet,
Annette Oostervink, secretaris

Een gelukkig 2021 gewenst!
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