Beste leden,
Vanaf maandag 8 juni werden een aantal maatregelen i.v.m. het coronavirus versoepeld. Zo mochten
de fitnesscentra en de horeca opnieuw openen, zij het onder zeer strikte voorwaarden. Als gevolg
hiervan mag vanaf nu ons powerlokaal terug gebruikt worden en gaat onze kantine terug open op
vrijdagavond.
Voor het gebruik van het powerlokaal worden onderstaande regels opgesteld:
•
•
•
•
•
•

er mogen maximum 3 personen tegelijk aan het trainen zijn, enkel de leden die vooraf
gereserveerd hebben mogen het powerlokaal betreden
was je handen voor en na de training met zeep
om de ventilatie te bevorderen train je zo mogelijk met open deur en open ramen
ontsmet de materialen voor en na elk gebruik, hiervoor wordt ontsmettingsmiddel voorzien
respecteer altijd de 1,5 meter afstandsregel t.o.v. van de andere personen
breng je eigen handdoek mee om deze tijdens het sporten te gebruiken.

Reserveren kan op de powerkotnwc@gmail.com agenda. Om toegang te krijgen tot deze agenda
stuur je een email naar driesbroekx@gmail.com , gebruik hiervoor je gmailadres. Zoals reeds
gezegd zullen maximaal 3 personen tegelijkertijd op hetzelfde uur toegelaten worden.
Indien het ontsmettingsmiddel dreigt op te geraken, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan Dries
Broekx. Het lid dat als laatste het powerlokaal verlaat dient de ramen en de deur te sluiten en het
alarmsysteem te activeren.
Onze kantine heropent op vrijdag 12 mei en is enkel op de vrijdagavonden tussen 20:00 en 1:00 uur
toegankelijk. De leden dienen zich aan volgende voorschriften te houden:
•
•
•
•
•

er kan enkel zittend (aan een tafel) geconsumeerd worden, de tafels zijn binnen en bij mooi
weer ook buiten vooraf geplaatst, ook bestellen aan de toog mag niet
er mogen maximaal 10 personen per tafel plaatsnemen
de handen worden gewassen of ontsmet bij aankomst en vertrek en na ieder toiletbezoek
afrekenen kan aan de toog
de 1,5 meter afstandsregel moet gerespecteerd worden wanneer je niet aan tafel zit, bv . bij
aankomst of vertrek of bij toiletbezoek.

De heropening van het powerlokaal en de kantine is een nieuwe grote stap op weg naar een
normalere clubwerking. Ik vraag met aandrang om alle regels zeer strikt toe te passen zodat alles
veilig kan verlopen.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de NWC,
Paul Broekx
Voorzitter

