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Almelo, 22 oktober 2020 
 
Geachte ouders/ verzorgers, beste leden vanaf 16 jaar, 
 
Sinds de zomervakantie is er veel gebeurd met betrekking tot de spelregels rond corona. Achilles WIL heeft zo goed 
mogelijk ingespeeld op de steeds weer veranderende regels die gelden in en rondom de gymzalen en sporthallen. 
Wij laten ons daarbij leiden door de aanwijzingen die het kabinet ons geeft. Op basis daarvan stellen onze 
sportbond, de KNGU, en de gemeente Almelo protocollen op hoe wij moeten handelen tijdens en rondom 
sportactiviteiten. Het is telkens weer ons streven om zoveel mogelijk lessen en trainingen door te laten gaan. 
Tegelijkertijd willen we voor voldoende veiligheid zorgen. Ik waardeer het zeer dat u daar telkens weer alle 
medewerking aan verleent. Samen proberen ervoor te zorgen dat de kinderen en jongeren maximaal kunnen 
genieten van hun sport. Dat vraagt flexibiliteit van ons allen en dat doen we momenteel erg goed. Dank u wel 
daarvoor.  
 
Na de persconferentie van 14 oktober jl. zijn voor een aantal trainingen en lessen aangepaste lestijden gemaakt. Dit 
gaat voornamelijk om trainingen die in de IISPA plaatsvinden. In een enkel geval betekent het ook dat leden minder 
les- of trainingsuren maken dan waarvoor u contributie betaalt. Net als in de zomer overwegen wij ook nu weer om 
zo mogelijk restitutie te verlenen als er in uw geval sprake is van aantoonbaar minder uren. Een besluit daarover 
nemen we op zijn vroegst eind november; we weten dan wat de schade is en of we de kosten als vereniging kunnen 
dragen. Bovendien weten we dan wat de mogelijke nieuwe aanwijzingen van het kabinet zijn. 
 
Ik hoop op uw begrip voor deze situatie.  
 
Ik wens u en/of uw kind(eren) veel plezier toe bij Achilles WIL. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Menny Vellenerr 
Voorzitter Achilles WIL. 
 
 
 
 
 

 
Kijk voor het laatste nieuws op: http://www.achilleswil.nl  
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