NIEUWSFLITS
Beste leden,
We hebben al sneller dan verwacht goed nieuws te melden aan jullie!
Vandaar deze speciale editie van de Nieuwsflits. We maken gelijk van
de gelegenheid gebruik om jullie wat verder in te lichten over
activiteiten. Lees met name het stuk over het opstarten bij Trivium
zorgvuldig door in het belang van ons allemaal. Wij hebben zin om
jullie weer te zien en het clubverband te ervaren!

Herstart op het Trivium
Afgelopen vrijdag zijn er diverse versoepelingen aangekondigd die van
invloed zijn op onze sport en club. Hiernaast horen en merken we dat er steeds meer leden (volledig)
gevaccineerd zijn of prikafspraken hebben staan.
Hieronder in het kort de versoepelingen en afspraken voor RREL, geldend vanaf de training van 8
juni:
Algemeen
•

•
•
•

•

Alle groepen starten weer vanaf het Trivium; elke trainer zoekt een plek buiten, waardoor de
groepen flink verspreid staan over het terrein (bijv. 1 groep op de parkeerplaats, 1 groep bij
de fietsenstalling etc.)
Je blijft 1.5 meter afstand houden van anderen voor, tijdens en na de trainingen!
Bij klachten blijf je thuis
Douches en kleedkamers gaan open. Je kan je spullen dus zoals vanouds hier wegleggen. Ook
de kluis zal weer aanwezig zijn. In een kleedruimte kun je met maximaal 8 mensen tegelijk
aanwezig zijn; in de douches kun je met maximaal 3 mensen tegelijk douchen, waarbij je
telkens een douchekop er tussen laat (dus niet naast elkaar douchen).
Zodra je naar binnen gaat, is een mondkapje verplicht.

Kantine
•
•
•
•
•
•
•
•

De kantine gaat weer open tot 22.00 uur.
De bardiensten worden opnieuw ingedeeld. Conny heeft hierover met de vrijwilligers al
contact opgenomen.
Er mogen maximaal 50 personen in de kantine (personen voor de bardienst tellen niet mee)
Je bent verplicht om een formulier in te vullen voordat je de kantine betreedt
(gezondheidscheck en noteren gegevens)
Wanneer je door de kantine loopt, is een mondkapje verplicht. Wanneer je zit, mag het
mondkapje af.
Houd 1,5 meter afstand van anderen in de kantine; je mag met maximaal 4 personen aan een
tafel zitten. Laat de stoelen staan; deze zijn precies uitgeteld en afgemeten.
Zelfbediening is helaas niet mogelijk; iemand van de bardienst zal je komen bedienen
Plaatsnemen aan de bar is nog niet mogelijk.

Uiteraard blijft het aan elke trainer en loper om hierin individuele afwegingen te maken. Breng elkaar
daar van op de hoogte en kijk samen wat er mogelijk is. We hopen echt dat vanaf uiterlijk 1
september iedereen zich voldoende veilig voelt om weer volledig in clubverband te komen trainen.

Hardloopvierdaagse
Hans en Joost hebben het idee opgepakt om een hardloopvierdaagse te organiseren. Wij
ondersteunen dit van harte, een leuke en sportieve uitdaging in een tijd waarin er gelukkig steeds
meer mogelijk is. Deze zal plaatsvinden van 5 t/m 8 juli. Je kunt dan een kiezen tussen 5 of 10
kilometer hardlopen of 5 km wandelen.
Meer informatie volgt zo snel mogelijk, maar houd deze data vast vrij in je agenda als je interesse
hebt!
De laatste dag willen we feestelijk afsluiten in de kantine van HV Internos. Wil je de lopers dus
‘binnenhalen’ net als bij de traditionele avondvierdaagse, ben je ook van harte uitgenodigd.

Bosloop
Dinsdag 8 juni blijft, ondanks de herstart op het Trivium, de mogelijkheid bestaan om een bostraining
te doen. Laat je eigen trainer weten als je daarbij aansluit, net als andere keren.

ALV
In verband met alle maatregelen verschuift de ALV naar 12 oktober 2021. Dan weten we zeker dat
veel leden aanwezig kunnen zijn.

Halve marathon Roosendaal
Wij willen jullie graag op de hoogte stellen van de halve marathon in Roosendaal. Andere afstanden
en wandelen zijn ook mogelijk. Via deze link vind je alle informatie!
21 t/m 27 juni 2021 in Roosendaal | Halve Marathon Roosendaal

Tot ziens!
Bestuur Road Runners Etten-Leur

