
 
 

Beste leden, 

 

Momenteel zitten we in een time-out dit omdat wij achter staan 

in de wedstrijd tegen het coronavirus. 

Het vermoeden is dat deze time-out nog wel wat langer gaat 

duren dan de vier weken die is afgegeven. 

 

Ook zijn er binnen de club tijdens deze tweede Corona golf 

leden getroffen door het virus. Sommige leden zijn gelukkig 

weer hersteld en sommige zitten nog midden in hun herstel.  

We wensen hen een spoedig herstel toe! 

 

Momenteel zijn beide gymzalen aan het Kastanjedal voor lange 

periode gesloten omdat de ventilatie niet voldoet. 

De school Lentiz/MAVO heeft aangegeven dat er werkzaamheden 

worden uitgevoerd om de ventilatiesystemen in orde te krijgen. 

De technisch commissie is momenteel druk bezig om voor de 

teams die in deze zaal trainen een andere locatie te vinden. 

 

Het doet ons goed om te zien dat onze jeugd tot en met 17 jaar 

nog lekker aan het trainen is en dat de coaches van deze teams 

nog steeds vol enthousiasme training geven, ondanks de Corona 

omstandigheden.  

 

Als bestuur hebben wij ondertussen alle informatie en 

protocollen ontvangen van de overheid, NOC*NSF, NBB en 

gemeente Maassluis. Wij hebben deze stukken de afgelopen week 

bestudeerd om te kijken wat de mogelijkheden zijn binnen de 

huidige protocollen. Als bestuur zien we mogelijkheden, maar 

we hebben besloten om de komende weken nog even pas op de 

plaats te maken en de ontwikkeling van het virus af te 

wachten. Wij willen als bestuur de grenzen niet op gaan 

zoeken, het doel is immers het beperken van reisbewegingen en 

contactmomenten zodat we het virus weer onder controle kunnen 

krijgen.  
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Uiteraard zijn we ons wel aan het oriënteren om te kijken of 

we iets anders kunnen aanbieden op het gebied van sport aan 

jullie, op het moment dat het beter/goed gaat met de 

besmettingscijfers en we nog niet mogen basketballen. Je zou 

dan kunnen denken aan krachttraining, tennis, hardlopen enz. 

 

Nog even wat ander nieuws. Achter de schermen wordt er hard 

gewerkt door de bouwcommissie aan het ontwerp van ons nieuwe 

clubhuis met sportzaal. Momenteel zijn we druk in gesprek met 

de gemeente en de architect om onze wensen en uitgangspunten 

kenbaar te maken. 

 

Hieronder een eerste impressie van de architect: 

 

 

Hopelijk komen we snel weer met beter nieuws omtrent het 

coronavirus, blijf gezond!  

 

Met vriendelijk groet, 

Richard Otto 

Voorzitter MBV Green Eagles 

dd 29-10-2020 

 

P.s. Als u vragen of twijfels heeft, schroom niet om die aan 

het bestuur te stellen of kenbaar te maken. 

(voorzitter@greeneagles.nl) 
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