Aan:
Iedereen die bij REL op bezoek komt:
- Rugbyclub Etten-Leur Leden en ouders van jeugdleden
- Spelers en begeleiding van de teams als gast komen bij REL
- Supporters van REL en supporters van de gast teams

Etten-Leur 27 november 2021
2e Corona update november 2021.

Beste rugby vrienden en vriendinnen,
Zoals de meeste van jullie gisteren avond met de persconferentie zullen hebben meegekregen, raken de
aangescherpte Corona maatregelen ons iedereen. Ook de sport verenigingen. Met dit schrijven willen we jullie
informeren over de maatregelen die voor jullie allen en de sportverenigingen gelden.
Basisregels voor iedereen:
Was vaak en goed uw handen.
Schud geen handen.
Hoest en nies in uw elleboog.
Houd 1,5 meter afstand.
Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
Zorg voor voldoende frisse lucht.
De relevante regels voor sport en sportlocaties vanaf a.s. zondag dd28-11-2021 om 17:00uur:
Na 17.00 uur kan er niet meer gesport worden op binnen- en buitensportlocaties.
Voor publieke binnenruimtes van sportlocaties, zoals sportkantines, kleedkamers en toiletten, is een
coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar.
Sluitingstijden voor binnen en buiten sportlocaties tussen 17:00 en 05:00uur.
Bij verplaatsen binnen een locatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje
verplicht.
Publiek is zowel bij amateur- als professionele sport niet toegestaan. Alleen mensen die functioneel aanwezig
moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot de complexen.
Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders en verenigingsfunctionarissen.
In het clubhuis en op het terras zijn vaste zitplaatsen.
Sporters en verenigingsfunctionarissen die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en
moeten vanuit die hoedanigheid de accommodatie verlaten.
Er zullen nog veel vragen zijn na deze persconferentie. De sportbonden en het NOC-NSF zullen hun protocollen
en FAQ’s dit weekend aan gaan passen / updaten.
Indien er nieuws is om te melden zullen we jullie informeren.

Wat zijn / worden de regels voor zondag met de 3 thuiswedstrijden ?
Clubhuis is open met de regelgeving zoals hierboven aangegeven.
We zullen de bezoekers van ons clubhuis en terras controleren op een geldige coronatoegangsbewijs.
In het clubhuis is een 1 richtingsverkeer route aangegeven en vragen iedereen hieraan te houden.
Wij vragen de teams die klaar zijn met hun wedstrijd ruimte te maken voor de volgende teams i.v.m. de
bezetting van het clubhuis en terras.
Om bovenstaande te realiseren vragen wij de teams ca. 1 ½ uur na de wedstrijd ons clubhuis en terras vrij te
maken voor het ander team, en ons sportcomplex te verlaten. Zo bieden we iedereen na de wedstrijd op ons
terrein een kleine 3e helft aan.

Wat zijn / worden de regels voor de trainingsdagen ?
Zoals tot heden de regels hebben kunnen interpreteren geld:
De jeugd en senioren trainingen op de dinsdag & donderdag avonden niet door gaan.
De jeugd en senioren wel kunnen trainen op de zaterdag en zondagen tot 17:00uur.

Hieronder ter verduidelijking afbeeldingen van de in en uitgang van het clubhuis en terrein.
Op de deuren van het clubhuis zijn de aanwijzingen / is de looproute aangeduid.
Afbeelding clubhuis m.b.t. ingang en uitgang:

Afbeelding clubhuis m.b.t. terrein:

Indien u geen geldige QR- code kan overhandigen is het betreden van clubhuis, terras en kleedkamers niet
toegestaan.
Bestuur is van mening dat de boetes en/ of sancties die de club krijgt door het niet opvolgen van regels door u als
individu / overtreder, ook voor u zijn.
Het is belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt en hierin zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.
We hopen jullie met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op jullie begrip, respect en
medewerking.
Zijn er vragen of opmerkingen, jullie weten ons te vinden.

Met vriendelijke groeten,
Namens Bestuur Rugbyclub Etten-Leur

