Beste speler
Beste ouder

De nieuwe kledij werd geleverd en is klaar om verdeeld te worden.
Omwille van de nog steeds geldende regelgeving omtrent de
COVID-19 pandemie, hebben we een procedure opgesteld om de
kledij af te halen.
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We hanteren een vast schema voor de afhaling. Gelieve dit
te respecteren. Kunt u niet langs komen, probeer dan in
eerste instantie af te spreken met iemand anders om de
kledij in uw plaats te komen afhalen.
Hou u te allen tijde aan de regels van social distance (1,5 m
afstand).
Per speler kan er maar 1 ouder/begeleider mee komen.
Draag een mandmasker (vanaf 12 jaar).
Bij toekomst zijn de handen ontsmet. En ook bij vertrek
ontsmet je je handen.
Maximaal 3 spelers (met hun ouders) kunnen binnen om de
kledij af te halen.
We vragen om geduld én respect voor onze vrijwillige
medewerkers.
Breng een balpen mee zodat u kan aftekenen voor
ontvangst kledij.

De kledij wordt afgehaald in de vergaderzaal van de kantine op de
velodroom.
Nieuwe spelers bieden zich eerst aan aan de KM-shop om hun extra
pakket te ontvangen. Daarna kan er aangeschoven worden aan
de vergaderzaal om de rest van het kledijpakket te ontvangen.
Donderdag 30.07.2020 van 16u tot 20u: GU15 – GU17 – GU21 – IPU15
– IPU16 – IPU17 – IPU19/beloften
Maandag 03.08.2020 van 16u tot 20u: GU7 – GU8 – GU9 – GU10 –
PU8 – PU9 – IPU10
Dinsdag 04.08.2020 van 16u tot 20u: GU11 – GU12 – GU13 – IPU11 –
IPU12 – IPU13 – IPU14
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