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Beste leden van Helios,

Tijdens de laatste persconferentie werd bekend gemaakt dat we wederom in een milde vorm 
van een lockdown komen voor de komende 4 weken. Dit heeft ook invloed op het vereni-
gingsleven en het sporten in teamverband. De meeste najaarscompetities zijn afgerond. De 
selectie had nog een paar wedstrijden staan en deze worden opgeschoven. De zaalcompetitie 
staat gepland om te starten in het 2e weekend van november, dat is over 4 weken. Of dat een 
haalbare zaak wordt, hangt geheel af van het gedrag van ons allen.

De komende 4 weken kan er door de jeugd t/m 18 jaar gewoon getraind worden en dit zal 
volgens plan gaan. De JTC zal hierover de teams verder informeren. Daarentegen hebben 
we binnen de juniorengroep een aantal leden sporten die 19 jaar zijn. Zij kunnen helaas niet 
meetrainen met de junioren en voor deze leden zal een oplossing gezocht worden binnen de 
mogelijkheden. De senioren, junioren van 19 en kombifitters binnen de club kunnen in princi-
pe niet in teamverband trainen. De TC zal de komende dagen gaan zoeken naar mogelijkheden 
om toch te kunnen sporten bij Helios. We zullen ons hierbij laten adviseren door het KNKV 
en het NOC-NSF. Zij komen morgen als sportorganen bij elkaar. Hierover volgt zo snel als kan 
informatie via de TC.

De kantine en kleedkamers zullen voorlopig gesloten blijven tijdens sportactiviteiten bij He-
lios. Jeugdleden die komen trainen, komen dus zo laat mogelijk en omgekleed naar het sport-
veld.

Dan wil ik namens het bestuur van Helios toch nog iedereen op het hart drukken zich aan de 
maatregelen te houden die door de regering zijn afgekondigd. Zeker met betrekking tot de 1,5 
meter buiten het veld. Samen staan we sterk tegen Corona.

Namens het bestuur van KV Helios

Frank Brakenhoff

Voorzitter

Help jij Helios de lockdowns door? Het bestuur wil iedereen nog 
even wijzen op de twee volgende acties op de volgende pagina.
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Rabo Clubsupport
Heb jij een rekening bij de Rabobank? Help Helios dan via de Rabo Clubsupport aan een mooi 
extraatje in het laatje! Gebruik de onderstaande link:

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/

Sponsorkliks
De komende weken kun je Helios ook nog helpen door online inkopen te doen via Sponsorkliks. 
Dit levert Helios veel extra geld op en dat kunnen we gebruiken. Dus voor je iets bestelt, klik dan 
op de site van Helios op de button van Sponsorkliks.

Grote Clubactie
Ook dit jaar doen wij meer aan De Grote Clubactie. Een lootje kost €3,- en 80% van die op-
brengst gaat rechtstreeks naar onze club. Heb jij al een lot gekocht bij een van onze leden? De 
Grote Clubactie loopt tot en met begin december. 
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