
 
 

Buitensport 

 

Beste (ouders, verzorgers van) leden, 

 

Dinsdag 21 april was een belangrijke dag waarop meer duidelijk werd in hoeverre de 

sport weer kan worden hervat. De mededeling hield in: "Kinderen t/m 18 jaar kunnen - 

weliswaar buiten - weer gaan genieten van hun sport". 

 

De KNGU heeft, samen met andere binnensporten, haar uiterste best gedaan om ook 

de zalen weer open te krijgen. Deze lobby is helaas niet gelukt. Ook wij hadden anders 

gehoopt maar het is zoals het is. De gezondheid blijft uiteindelijk voorop staan!! 

 

Wij zijn achter de schermen direct aan de slag gegaan met het onderzoeken waar, hoe 

en wat wij kunnen oppakken. Daarbij konden we niet om de noodverordening van de 

gemeente Molenlanden heen en moesten wachten tot ook de plaatselijke 

noodverordening aangepast werd.  

 

Op donderdagavond 30 april ontvingen wij van de gemeente Molenlanden toestemming 

om binnensport naar buiten te verplaatsen. Hiervoor hebben we gezocht naar een 

oplossing die voor ons enigszins geschikt zou zijn. We hebben de voetbalvereniging 

Nieuw-Lekkerland benaderd en daar zijn we op beperkte tijden welkom.  

 

Vervolgens hebben we ook de leiding van de jeugdgroepen benaderd of zij 

mogelijkheden zien ten aanzien van het buiten gymmen of dansen. Een aantal van 

de leiding heeft om uiteenlopende redenen (het tijdstip, eigen gezondheid, leeftijd 

van de kinderen, etc.) aangegeven dat zij geen mogelijkheid zien om met de groep 

kinderen naar buiten te gaan. Wij als bestuur respecteren deze beslissingen.  

 

De groepen die (bij droog weer) wel weer kunnen gaan sporten zien hun lesschema 

in onderstaand overzicht (kopje “Buitensport VV Nieuw-Lekkerland”). De lessen 

zullen starten na de meivakantie vanaf 11 mei 2020. De leiding laat het weten 

wanneer vanwege weersomstandigheden geen les gegeven wordt. 



Wij willen u erop wijzen dat u de beslissing neemt of uw kind weer mag sporten 

samen met andere kinderen en dat u ook zelf verantwoordelijk blijft.  

Bij het buitensporten op het voetbalveld houden wij ons aan het protocol van de 

voetbalvereniging. Deze zal op onze website gepubliceerd worden en is bijgevoegd 

als bijlage.  

 

Helaas zullen de andere groepen nog even geduld moeten hebben tot we weer in de 

zaal aan de slag kunnen.  

Wij houden u op de hoogte.  

 

Bij voorbaat dank voor uw geduld en begrip. 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Kracht en Vriendschap 

 
 

 
 

Maandag  Groep Leiding 
Buitensport VV Nieuw-
Lekkerland 

Leiding 

18.30 – 19.30 Gymnastiek meisjes 8 en 9 jaar Lydia Vrijdag 16:00 - 17:00 Lydia 
19.30 – 20.30 Gymnastiek meisjes 10 jaar e.o. Lydia Vrijdag 17:15 - 18:15 Lydia 
Dinsdag    

  
17.15 – 18.15 Gymnastiek meisjes 6/7 jaar Margriet Dinsdag 15:45 - 16:45 Nicky 
Woensdag    

  
15.15 – 16.45 Gymnastiek selectie instap Evelien Woensdag 15:15 - 16:15 Evelien 
18.00 – 19.30 Gymnastiek selectie jeugd Evelien Woensdag 16:30 - 17:30 Evelien 

19.30 – 21.00 Gymnastiek selectie senior Evelien 
Donderdag 16:30 - 17:30 
(daarna in overleg) 

Evelien 

Donderdag    
  

17.00 – 18.00 Gymnastiek selectie instap Evelien niet  

18.00 – 19.00 Gymnastiek selectie jeugd Evelien niet  

19.00 – 20.00 Gymnastiek selectie senior Evelien niet  

Vrijdag    
  

14.30 – 15.30 Dans meisjes 5/6-8 jaar Dagmar Vrijdag 14:30 - 15:30 Dagmar 
15.30 – 16.30 Dans meisjes 9-12 jaar Dagmar Vrijdag 15:45 - 16:45 Dagmar 
18.30 – 19.30 Gym meisjes 8 jaar e.o. Lydia Vrijdag 18:30 - 19:30 Lydia 


