Hoorn, 12 januari 2021
Betreft: verlenging lockdown met impact op dansen in corona-tijd
Het coronavirus blijft aanwezig in Nederland. Vandaag, op 12 januari, heeft minister-president
Mark Rutte aangekondigd dat de huidige lockdown wordt verlengd tot 9 februari, dit heeft
impact op de sport die wij uitoefenen. Double V volgt de richtlijnen van de overheid en het
RIVM en neemt daarin haar verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus
terug te dringen, niettemin ook omdat wij als Double V heel graag terug willen naar een
maatschappij zonder beperkingen.
Het bestuur van Double V heeft derhalve besloten dat alle fysieke lessen, trainingen,
evenementen en shows tot 9 februari 2021 geen doorgang zullen vinden.
Ook in 2021 blijven wij het belangrijk vinden om samen iets doen, te dansen en te bewegen.
Daarom zullen alle huidige lessen en trainingen online worden voortgezet via Youtube
filmpjes of live lessen via Zoom.
Voor de periode na 9 februari houden wij de adviezen van de overheid in de gaten en zullen
wij blijven kijken, om binnen de mogelijkheden en geldende maatregelen, welke fysieke
lessen, trainingen en evenementen opgestart kunnen worden.
Ons eerste evenement Heel Hoorn Danst staat gepland op zaterdag 6 maart. Het bestuur van
Double V zal komende week in overleg met de lokale autoriteiten en Schouwburg Het Park het
besluit nemen in welke vorm dit evenement door kan gaan of uitgesteld zal worden naar later
moment dit jaar.
Wij hopen op jullie begrip en medewerking om gezamenlijk hiermee het coronavirus onder
controle te krijgen. Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, kunt u zich richten
tot betreffende docent, trainer of het bestuur.
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