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Beste BAV-leden,  

Sinds ons laatste bericht is er betreffende de Corona maatregelen nog niet veel veranderd. De 
intelligente lockdown blijft voorlopig bestaan en dit betekent helaas dat samen sporten in 
groepsverband niet is toegestaan. Hierdoor zijn gezamenlijke activiteiten van de BAV nog steeds 
niet mogelijk.  

Er was wat onduidelijkheid over de periode van de beperkingen. Het verbod tot 1 juni geldt voor alle 
activiteiten waar een vergunning voor nodig is, bijvoorbeeld competitie- en hardloopwedstrijden. 
Voor activiteiten zoals trainingen geldt voorlopig de einddatum 28 april. In de laatste week van april 
bekijkt de overheid of deze periode moet worden verlengd. Op de websites van RIVM, Atletiekunie 
en NOC*NSF is meer informatie te vinden. Als bestuur houden wij deze websites nauwlettend in de 
gaten.  

Het mooie voorjaarsweer maakt het alleen maar moeilijker om niet ‘gewoon’ met zijn allen lekker te 
gaan sporten in de natuur. Gelukkig ontstaan er genoeg creatieve ideeën om toch samen te sporten. 
Het is mooi om te zien dat veel BAV-ers nog steeds actief, betrokken, sociaal, gezellig en enthousiast 
bezig zijn, ook al is het soms erg wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Wel is het belangrijk om 
zoveel mogelijk alleen of met maximaal 3 personen te sporten. Natuurlijk blijft de veilige afstand 
van 1,5 meter tijdens het sporten nodig.  

Wij kunnen als club niet bij elkaar komen, maar toch gaan sommige zaken gewoon door. De vaste 
lasten van de BAV veranderen niet en komen er minder inkomsten binnen, bijvoorbeeld vanuit de 
kantine. Deze maand zullen wij ook ‘normaal’ de contributie innen van het 2e kwartaal, wij vragen 
hiervoor jullie begrip en solidariteit. Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen, moeten 
wij samen door deze moeilijke tijd zien heen te komen. Mocht je hierover nog vragen hebben, neem 
dan gerust contact op met Kees Kruijswijk Jansen via secretaris@bav-baarn.nl.  

Hopelijk kunnen wij na het tweede kwartaal inventariseren wat de eventuele financiële 
gevolgen/mogelijkheden voor de BAV en haar leden zijn.  

Laten we zorgen dat we een beetje op elkaar letten !  

Namens het bestuur van de BAV  

Michael Terpstra, voorzitter  
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Wij willen alle betrokkenen dan ook vragen zoveel als mogelijk hun medewerking te verlenen 
zodat we samen de atletieksport weer op gang kunnen krijgen. Door verantwoord te sporten en 
de regels en adviezen op te volgen, geven we samen sturing aan de toekomst van atletiek! 

 

 


