
 

Heb je ook info voor de nieuwsbrief of de website?  
Stuur je bijdrage naar Tanja Baltussen: redactie@aristos-best.nl  

 

Wil je je abonneren op de nieuwsbrief of is je e-mailadres gewijzigd?  
Geef dit dan even door op: nieuwsbrieven@aristos-best.nl. 

 
Meer actueel nieuws, foto’s en achtergrondinformatie op www.aristos-best.nl.  

Agenda 

 

Verjaardagen 

1 juni Jesse de Bruin 
 1 juni Martijn Ambaum 
 3 juni Daniel Da Deppo 
 5 juni Amee Bruijns 
 6 juni Filip Szczygiel 
 7 juni Carly Vosters 
12 juni Tobias v.d. Dungen 
13 juni Thijn van Kippersluis 
14 juni Tim v. Es 
15 juni Kim Hendrikx 
15 juni Tanja Baltussen 
16 juni Babette v. Brederode 
17 juni Hendri v.d. Mortel 
20 juni Ab v. Dooremolen 
20 juni Kitty van den Nieuwenhuisen 
27 juni Toine Singendonk 

Verenigingsoutfit 

Bestel ook een polo, trainingspak of sporttas 
met verenigingslogo en je eigen initialen.  
Klik op het logo en kom direct op de Aristos 
verenigingspagina. 

Bestuursmededeling 

Beste leden en ouders, 

 

Het bestuur heeft in verband met de corona maatregelingen enkele besluiten 

moeten nemen. 

Het betreft het volgende: 

• De jaarvergadering is voorlopig verplaatst naar medio september. 

• Het slotfeest in juni kan ook geen doorgang vinden. 

• Het jeugdkamp van begin september kan ook geen doorgang vinden. 

 

We moeten afwachten en kijken met welke maatregelingen we de komende 

periode te maken krijgen maar we hopen in september de jaarvergadering te 

kunnen plannen. Dat het jeugdkamp niet door kan gaan vinden we met zijn 

allen erg jammer. Op dit moment zijn er te veel onzekerheden en risico’s om 

het jeugdkamp door te laten gaan. Vooral de 1.5 meter afstand voor de lei-

ding en de onderlinge afstand van onze leden van 13 jaar en ouder is erg 

moeilijk te handhaven. Spelletjes, sport en overnachten op 1,5 meter is te 

lastig. Ook is het op dit moment erg moeilijk om een locatie te reserveren. 

We gaan kijken of we in het voorjaar een activiteiten dag of het jeugdkamp 

kunnen organiseren. 

 

Gelukkig zijn de trainingen weer hervat en mogen leden tot en met 18 jaar 

weer trainen zonder de 1.5 meter afstand. Wedstrijden zijn nog even verbo-

den. Het NHV is samen met andere binnensporten en het NOC/NSF aan het 

overleggen met de overheid om wedstrijden en trainingen zonder de 1,5 me-

ter afstand in augustus al toe te staan. Nu is dat nog 1 september. 

 

Alles valt of staat met of we samen het virus onder controle houden. 

Hiervoor zijn we afhankelijk van hoe iedereen zich aan de afspraken houdt. 

 

Blijf allemaal gezond en alvast een hele fijne zomer. 

 

 

 

  

 

 4 juni 2020 

Sportcafé 

Zoals jullie weten mogen de horeca-gelegenheden per 01-06-2020 weer open. Hier zijn we blij mee! 

Ondanks dat jullie als vereniging zijnde nog niet mogen sporten in de sporthal hopen wij jullie toch in dezer tijd te mogen ont-

vangen in Sportcafé Best of Bar Bekkers onder het genot van een drankje en/of een hapje. 

 

Wel zal hiervoor gereserveerd moeten worden. Dit is te allen tijde verplicht, geldt als er geborreld gaat worden als voor een 

vergadering/meeting. Dit kan d.m.v. ons te berichten via social media, website, mailen/of een telefoontje. 

We nemen de regels in acht van de RIVM en gaan ervan uit dat wanneer jullie een bezoek afleggen dit ook doen. 

 

Tot binnenkort?! 

 

Vriendelijke groet, 

Robert Bekkers 

 

Website: www.sportcafebest.nl 

Email:  info@sportcafebest.nl 

Telnr:  06-41876963 en/of 0499-700555 
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