Enschede, 29-4-2020,

Beste cursist,
Het blijven spannende tijden, heel Nederland is nog steeds in de ban van het coronavirus.
Iedereen is gehouden aan social distancing. Uiteraard treffen wij als wij als hondenschool ook
onze maatregelen in de strijd tegen het virus en nemen daarbij de richtlijnen van het RIVM in
acht. Nu deze langzamerhand worden versoepeld, willen wij u door middel van deze brief laten
weten wat (zonder tegenbericht) de plannen van onze vereniging voor de nabije toekomst zijn.
We hervatten onze activiteiten op maandag, 8 juni as. als volgt:
★ Vanaf 20.00 uur ´vrije inloop´ zoals u gewend bent van ons tijdens de vakantieperiode.
Deze is vrij toegankelijk voor alle leden.
★ We herstarten de bestaande puppytraining in aangepaste vorm naar leeftijd van uw hond.
Aanvang zoals gebruikelijk 19.00 uur. Instructeurs Kim en Greta. Wij hopen dat iedereen
de cursus hervat.
★ Alle cursisten behendigheid zijn welkom vanaf 19.30 uur voor een gezamenlijk half
uurtje les (zoals in de vakantieperiode, hieraan zijn geen kosten verbonden).
Cursus GHH
De meesten van u zijn in maart enthousiast begonnen aan een cursus GHH. Helaas moesten we de
lessen als gevolg van het virus al na 1 week staken.
Wij zien u allen graag terug bij de voortzetting van de cursussen GHH op maandag, 7
september as.
Mocht het voor u onverhoopt niet mogelijk zijn om vanaf september de GHH-cursus voort te
zetten, wat wij uiteraard niet hopen, dan bieden wij de mogelijkheid tot teruggave van het
betaalde cursusgeld. Gebruik hiervoor het formulier onderaan deze mail.
Ik hoop namens alle instructeurs dat ik u door middel van dit schrijven duidelijkheid voor de
nabije toekomst heb gegeven en ik zie er naar uit om u allen op maandag 8 juni weer te mogen
begroeten.
Op het tweede blad volgen nog enkele maatregelen die vooralsnog van kracht blijven, totdat ze
volgens de dan geldende regelgeving kunnen worden opgeheven.
Bij vragen kunt u mij altijd mailen of bellen.
Hartelijke groet, namens het bestuur van de THSV.

Anita Bosman.

De maatregelen die tot nader order van kracht zijn:
● De kantine is gesloten, ook voor de instructeurs.
● Toiletgebruik bij hoge uitzondering, neem de hygiënemaatregelen in acht.
● Wij houden gepaste afstand op het (trainings)terrein.
● Elkaars honden laten wij met rust.
● Blijf thuis als u, of iemand in uw gezin zich grieperig voelt of last heeft van hoesten,
keelpijn etc.

==============================================================
Mocht u tot onze spijt beslissen om niet door te gaan met de cursus, dan verzoeken wij u om
onderstaand formulier in te vullen en per mail aan ons te retourneren. Na ontvangst hiervan zullen
wij het cursusgeld restitueren.
Naam…………………………………………………………(van degene die ingeschreven staat)
Adres……………………………………………………………………………………………
Postcode………………………………….
Huisnummer …………………………….
(IBAN)Rekeningnummer……………………………………………………………………….
Naam hond………………………………………………………………………………………

