
 

EXTRA NIEUWSFLITS 
Beste leden, 

Inmiddels weten we dat de maatregelen die zijn aangekondigd op de laatste persconferentie, ook 

invloed zullen hebben op onze club. Wat houdt het in voor je? We zetten het hieronder even op een 

rijtje: 

• Iedereen van 18 jaar of ouder is verplicht om bij de binnenkomst in het gebouw zijn of haar 

Coronatoegangsbewijs te laten zien. Dus ook als je alleen je jas ophangt in de kleedkamer of 

je sleutel weglegt. Er zal namens de vereniging iemand bij de ingang staan om dit te 

controleren. 

• Wanneer je geen Coronatoegangsbewijs hebt of wil laten zien, blijf je uiteraard van harte 

welkom bij de training en de vereniging. Je zult dan alleen het gebouw niet in mogen. 

• Mondkapje is niet verplicht binnen 

• Houd je zoveel als mogelijk is, zeker binnen, aan de geadviseerde 1,5 meter afstand ten 

opzichte van elkaar 

• De regels voor het gebruik van de sportkantine blijven ongewijzigd. 

• Bij klachten, blijf je uiteraard thuis. 

 

De eerstvolgende training (9 november): 

✓ Je wordt allemaal gecontroleerd op je Coronatoegangsbewijs en legitimatiebewijs. Neem dat 

dus mee naar de training. Dit kost wat tijd. We willen vragen of iedereen om die reden wat 

eerder wil komen.  

✓ Dat hadden we jullie al gevraagd i.v.m. het stemmen voor de statuten, dus vanaf 19.00 uur zijn 

er mensen aanwezig om dit te doen. 

✓ Dan kan de training na de stemming rond 19.30 uur starten. De trainers houden zelf in de gaten 

of hun groep compleet is. 

✓ Je kan uiteraard je spullen kwijt in een afgesloten kluisje tijdens de training. Dat is nu zeker van 

toepassing. 

 

De trainingen erna: 

We zijn in afwachting van de verdere uitwerking van het protocol vanuit de Atletiekunie. We hopen 

vooral dat we een praktische oplossing gaan vinden voor de trainingen. We houden jullie op de hoogte. 

Tot die tijd moeten we dus controleren bij elke training. 

We vragen jullie allemaal om begrip voor elkaar, elkaars standpunten en de wettelijke regels waaraan 

de vereniging zich nu eenmaal moet houden. 

Wij willen als bestuur gewoon dat iedereen lekker en verantwoord kan blijven sporten, dat is ons doel. 

Bestuur Road Runners Etten-Leur 


