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Beste Leden en Ouders, 

 

Naar aanleiding van de vorige update omtrent het COVID-19 virus volgt hier vanuit het bestuur  

een vervolg update. 

Nadat de overheid de versoepelingen van de maatregelen heeft bekend gemaakt waaruit is gekomen 

dat ook de senioren 18+ weer de trainingen mag gaan hervatten, en na diverse over en weer gaande 

mails met de gemeente Venlo die de regie heeft over het vrijgeven van de sportparken, het 

volgende: 

Om te kunnen voldoen aan alle hygiëne-eisen en de gestelde richtlijnen is de gemeente Venlo 

gekomen met een hygiëne-coronapakket. In dat kader kunnen wij nu vermelden dat ook wij de 

trainingen voor de seniorenleden kunnen gaan opstarten. 

En wel vanaf Vrijdag 15 mei !!! 

Ondanks dat wij weer kunnen starten met het aanbieden van trainingen voor onze leden vanaf 18 

jaar zijn wij als vereniging toch verbonden aan diversen maatregelen. De maatregelen zijn als volgt 

voor: de rugbyspeler. 

Hieronder de diversen maatregelen: 

Voor alles geldt: houd je aan de algemene maatregelen van het RIVM, het landelijke en 

rugbyspecifieke sportprotocol en gebruik je gezond verstand. 

 

DE RUGBYSPELER 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°);  

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als 

iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer gaan sporten en naar buiten;  

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u 

thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;   

• meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, 

zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;  

• kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;  

• reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;  

• kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;  

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt 

ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;  

• kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en 

wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;  

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en 

bestuursleden;   

• sporters van 18+ jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve 

personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters.  
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• gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, 

rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of 

reinigingsdoekjes. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;   

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;  

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.  

  

Gezien we rekening moeten houden met de doorstroom van leden bij aankomst en vertrek zal de 

training voor de senioren om 20:15 uur aanvangen, dit zodat onze jeugdleden zonder hinder het 

sportpark kunnen verlaten. 

Verder gaan wij als The Wallaby’s er vanuit dat een ieder zich aan de algemene richtlijnen zal 

houden, dit om eventuele onnodige besmettingen te voorkomen. 

Dus heb je lichte klachten (hoesten, niesen, koorts boven de 38 graden) blijf dan thuis, hierdoor 

voorkom je dat er meerdere personen ziek worden. 

 

Met Ovale Groet, 

Het bestuur, 

E.V.R.C. The Wallaby’s  


