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Beste jeugdleden,

Beste ouders,

Beste leden van TTC Ninove,

De trainingen van TTC NINOVE liggen al een tijdje stil wegens het Covid19-virus.

Jullie staan waarschijnlijk, net zoals wij, te popelen om onze geliefde hobby opnieuw te kunnen uitvoeren.

De overheid laat een opstart toe vanaf 08-06-2020. Dit kan enkel mits strikte voorwaarden.

TTC Ninove dient hierbij de algemene voorwaarden te volgen én dient te voldoen aan de voorwaarden die

de Vlaamse TafeltennisLiga (VTTL) oplegt. Eén van deze voorwaarden is dat we registreren wie/wanneer

komt trainen. Zo is ook het aantal aanwezigen beperkt - hiervoor hebben we een reservatietool gemaakt.

Lees zeker tot het einde van deze mail - je vindt er de RESERVATIETOOL. Zonder registratie kan je niet

deelnemen aan een training.

We moeten er ons van bewust zijn dat de trainingen er vanaf nu anders gaan uitzien. We voegen

hieronder alvast de richtlijnen toe. We zullen erop toezien dat deze strikt worden opgevolgd in ieders

belang. Het bestuur, de trainers en zijn leden zijn niet verantwoordelijk voor alle eventuele gevolgen van

het niet naleven van de instructies. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf.

Wij zorgen voor elkaar. Ik draag zorg voor jou, en jij draagt zorg voor mij.

Het bestuur / de trainers

https://mailchi.mp/9ffe7f63e743/nieuwsbrief-covid19?e=71ac0a3bb6








RESERVATIE via:
https://www.supersaas.be/schedule/TTCNinove/Trainingen

Indien u niet wenst dat u/uw kind wordt vermeld (of op foto verschijnt) in deze nieuwsbrief,
kan u dat melden aan ons. Wij houden hier dan zeker rekening mee.
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