juli 2021

WARANDE WATERPOLO
TOERNOOIEN VERPLAATST
NAAR 2022
Beste poloërs, ouders en geïnteresseerden,
Helaas hebben we minder leuk nieuws. De Warande Waterpolotoernooien zullen dit jaar
wederom worden verplaatst. Dit maal naar september 2022, zie hieronder de nieuwe data
en geef deze gerust alvast een plekje in je agenda:
Warande Seniorentoernooi - 2, 3, 4 september 2022
Warande Juniorentoernooi - 10 & 11 september 2022
Er zijn een aantal redenen waarom de toernooien dit jaar geen doorgang kunnen vinden.
De belangrijkste reden hiervan is de onzekerheid die komt met de aangescherpte
maatregelen die gelden sinds 10 juli. Volgens de huidige regels, welke gelden tot 3 weken
(!) voor het Seniorentoernooi en 4 weken voor het Juniorentoernooi, zijn evenementen
alleen toegestaan met een vaste zitplaats per bezoeker. Uitaard willen wij allemaal graag
waterpoloën, waarbij een vaste zitplaats helaas niet reëel is. De aangescherpte
maatregelen en daarbij de hoog oplopende corona cijfers, creëert een onzekere situatie
voor O.Z. & P.C. De Warande.
Naast de grote onzekerheid zouden de toernooien niet plaats kunnen vinden hoe deze
normaal gesproken plaatsvinden. Bij de huidige coronasituatie horen strenge controles en
een afgesloten terrein; alle sporters (en supporters) zouden een corona toegangsbewijs
moeten overleggen en daarnaast zou niemand tussendoor het terrein mogen verlaten.
Voor de teams welke al in hebben geschreven en betaald hebben, zijn er twee opties:
De inschrijving en betaling doorschuiven naar de editie van 2022 (waarmee je de
vereniging ontzettend helpt en verzekerd bent van een plekje tijdens de volgende
editie).
De inschrijving intrekken en het geld teruggestort krijgen.
Vul dat simpelweg in via dit formulier.
De organisatie vindt het ontzettend jammer jullie wederom niet te kunnen ontvangen
aanstaande september. Wat keken we er als vereniging en organisatie naar uit om, na
anderhalf jaar pandemie, samen te poloën en een feestje te vieren.
Aarzel niet om contact op te nemen als je vragen en/of opmerkingen hebt. We hopen dat
iedereen gezond is en blijft en we zien elkaar in 2022!

Met sportieve groet,
De organisatie van de Warande Waterpolotoernooien
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DE ORGANISATIE BEDANKT
HAAR SPONSOREN
Albert Heijn
Ans-design
Axicom
DCFS – experts van waarde
Dreamland
Frietpaleis Lossez
Geerts Financiële Dienstverleners
Heerkens van Bavel Bouw BV
Immolab
Jansen Beton BV
Jeroen Weterings
Noort Van den Afvalverwerking
Perfect Schoonmaakbedrijf BV
Raaf Business Innovation/KWvK
Holding BV
Smolders SSO BV
Top Systemen
Total Power Holding
Tummers Machinebouw
Van den Boogaard Schilderwerken
Quattro Expertise B.V.
Van Gool Security
2R Enterprises

