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Nieuwsbrief 
 

Onderwerpen:  

• COVID-19 maatregelen   

• Rabo ClubSupport 
  
Beste Road Runners,  

Afgelopen woensdag 13-10-2020 zijn er nieuwe maatregelen van kracht geworden om het 

oplopende aantal COVID-19 besmettingen een halt toe te kunnen roepen. Deze maatregelen raken 

ons allemaal en dus ook onze vereniging en onze trainingsactiviteiten. Het bestuur heeft daarom de 

volgende maatregelen moeten nemen:  

• De dinsdagavondtrainingen komen te vervallen in ieder geval tot en met dinsdag 10 
november a.s.  

• De trainers van onze loopgroepen zullen jullie stimuleren en motiveren om voor 
jezelf lekker door te kunnen blijven trainen; maak gebruik van hun aanwijzingen, tips, 
schema’s e.d. Hardlopen in de buitenlucht kunnen we gelukkig blijven doen en is 
goed voor lichaam en geest!  

• Het is toegestaan om in de buitenlucht in groepjes van maximaal 4 personen en op 
1,5 meter afstand van elkaar te lopen. Je doet dit op eigen risico en dus niet onder de 
verantwoordelijkheid van (het bestuur van) RREL.  

• Voor de opstapgroep wordt een verantwoorde alternatieve oplossing bedacht. Wim 
Oostdijk gaat dit regelen en communiceert dit met de lopers die zich voor de 
opstapgroep hebben opgegeven.  

• We hadden het idee om van de virtuele Marathon Brabant loop van 25 oktober a.s. 
een “clubevenement” te maken zoals we enkele weken geleden ook met de 
alternatieve Singelloop hebben gedaan. Door de aangescherpte maatregelen zien we 
geen mogelijkheid om dit op een veilige en verantwoorde manier te doen. Dit komt 
dus te vervallen!  

• De Atletiekunie heeft een aangepast COVID-19 protocol gepubliceerd op haar 
website. Dat protocol als ook het protocol "Verantwoord sporten" van NOC-NSF 
sturen wij als bijlage bij deze mail mee. Neem daar svp (nogmaals) goed kennis van 
en hou je aan de regels en adviezen die daarin worden gegeven. RREL past deze 
protocollen ook volledig toe.  

 

  



 
Hopelijk houden jullie “the spirit” om door te blijven lopen in deze moeilijke en onzekere tijden. Hou 

het veilig voor jezelf, je naaste omgeving en ieder ander! Er zal zeker weer een tijd komen waarin we 

ongehinderd kunnen gaan trainen en er weer loopjes georganiseerd gaan worden waaraan we 

allemaal weer deel kunnen gaan nemen. Hou dat doel voor ogen en ga er alvast voor jezelf voor 

trainen!  

Daarnaast willen wij graag nog de Rabo ClubSupport actie onder jullie aandacht brengen. RREL doet 

ook mee aan deze actie van de Rabobank. Wij roepen jullie op om zelf, je familie, buren, vrienden en 

bekenden te laten stemmen op RREL! Hiermee kunnen we hopelijk weer een mooi bedrag bij elkaar 

verkrijgen voor onze vereniging. Toch zeker in deze tijd is een financieel steuntje in de rug goed 

bruikbaar! Alvast hartelijk dank voor jullie stemmen!  

 

Stemmen Rabo ClubSupport gestart!  

Clubs en verenigingen in Nederland zijn waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. We 

bouwen er een sociaal netwerk op, benutten talenten en helpen elkaar verder. Rabobank 

West-Brabant Noord stelt daarom dit jaar een bedrag van  € 150.000 beschikbaar voor clubs 

en verenigingen in ons werkgebied. Dit bedrag wordt door jullie, onze leden via hun 

stemmen verdeeld over de deelnemende verenigingen en stichtingen. 

 

Breng je stem uit! 
De stemwijze is dit jaar veranderd, je ontvangt geen stemcode meer per e-mail of post. 

Stemmen gaat vanaf nu via de Rabo Bankieren App of Rabo Online Bankieren. Nadat je 

ingelogd bent, ga je naar 'zelf regelen' -> 'lidmaatschap' -> 'Rabo ClubSupport'. Je kunt tot en 

met 25 oktober je stem uitbrengen. Maak je geen gebruik van de Rabo App of Rabo Online 

Bankieren? Mail dan naar communicatie.wbn@rabobank.nl, dan ontvang je alsnog een 

stemcode. 

 

Heb je jouw stem al uitgebracht? Hartelijk dank namens RREL!  

Met sportieve groeten,  

Bestuur RREL  
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