NIEUWSFLITS
Beste leden,
Een speciale nieuwsflits gewijd aan slechts 2 onderwerpen die
echt niet konden wachten
!

We zien jullie hopelijk allemaal op de Algemene
ledenvergadering van 12 oktober a.s.! Voor het goedkeuren van
de statuten zou het fijn zijn als minstens 2/3 van onze leden aanwezig is. Dus reserveer de
datum in je agenda en ben erbij. De training start op deze avond al om 19 uur.
Bestuur Road Runners Etten-Leur

Coronamaatregelen in de kantine
Deze week hebben wij van HV Internos te horen gekregen aan welke voorwaarden ook wij
moeten voldoen als we gebruik maken van de kantine. We vragen jullie om onderstaande
zorgvuldig te lezen en rekening mee te houden als je naar de kantine komt. We gaan ervan
uit dat jullie hier rekening mee houden en onze bardienst niet in verlegenheid brengen. Er
zijn dus ook mogelijkheden om iets te drinken na afloop van de training als je geen
Coronatoegangsbewijs hebt.
Deze maatregelen gelden dus vanaf heden en zal ook gelden bij de Algemene
Ledenvergadering.
Tevens heeft HV Internos deze week bekend gemaakt dat er een lichte prijsverhoging zal
komen vanaf 1 november.
De regels zijn nu als volgt:
− Als je in de kantine gaat zitten om iets te drinken of eten, heb je een
CoronaToegangsBewijs (CTB) nodig (d.m.v. de Corona Checkapp of een papieren
uitdraai; de bardienst controleert dit bij iedereen).
− Als je alleen iets te eten/drinken komt afhalen, heb je geen CTB nodig. Koffie/thee
etc. mag gedurende deze tijd op de buitenbalustrade gebruikt worden.
− Er staan twee statafels in de hal. Wel vragen we iedereen de gebruikte spullen netjes
terug te brengen of in de prullenbakken te doen.
− Koffie en thee gaat in kartonnen bekers, glazen en flesjes mogen niet mee, dus deze
dranken worden uitgeschonken in plastic bekers.
− Deze regelgeving is dus hetzelfde als in de horeca.

Wanneer we verzamelen in de hal voorafgaand aan de training, heb je geen CTB nodig.

Rabobank Club Support
Wanneer je lid bent van de Rabobank (dat kun je heel snel en
makkelijk regelen als je een of meerdere rekeningen hebt bij de
Rabobank), mag je van 4 t/m 25 oktober stemmen. Je kan dan
stemmen via de Rabo App. Ga naar het overzicht van deelnemende
clubs, selecteer je 3 favorieten en stemmen maar!
Het is altijd een leuk extraatje voor onze club. Dit jaar willen we
geld inzamelen om te proberen om wat meer jongeren aan onze club te verbinden. Ook
willen we onderzoeken of er interesse en mogelijkheden zijn om wat meer senioren te
binden door bijvoorbeeld een loop- of wandelgroep overdag te starten.

