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Beste leden, ouders en verzorgers van The Wallaby’s 

 

De persconferentie van gisteravond (28 september 2020) heeft vervelend nieuws met zich mee 

gebracht voor onze vereniging. Hoewel er nog een aantal zaken onduidelijk zijn, gelden de 

volgende maatregelen voor al onze bezoekers, voor de komende drie weken. 

 

• Het clubhuis van The Wallaby’s blijft dicht. 

• Publiek is zowel tijdens trainingen als tijdens wedstrijden niet toegestaan. 

• Ouders en verzorgers zijn dus verplicht om hun kinderen af te zetten op de club. Daarna zijn 

zij genoodzaakt om het terrein van The Wallaby’s te verlaten. 

• Alle trainende leden wordt geadviseerd om omgekleed naar de club te komen. Maak na de 

training geen gebruik van de douchemogelijkheden, maar ga meteen naar huis. 

• Vanuit de overheid is gecommuniceerd dat maximaal 40 personen zich buiten mogen 

begeven. Het bestuur wacht verdere communicatie van Rugby Nederland af. Zo wordt 

eventuele miscommunicatie over de aantallen (per groep of in totaal) voorkomen. 

- Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport ?  

Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomsten van 30 personen 

binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus is het 

de bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk 

verlaat.  

• Het doorgaan van de reeds geplande wedstrijden is onzeker. Zodra wij hier meer 

duidelijkheid over ontvangen, komen wij hier zo spoedig mogelijk op terug. 

- Kunnen wedstrijden en competities nu nog wel doorgaan ? 

Het is aan de sportsector om te bepalen welke consequenties de maatregelen hebben 

voor het doorgaan van wedstrijden en competities. Dit antwoord blijven we jullie 

schuldig. Zodra er meer duidelijkheid is delen wij dit zo snel mogelijk met jullie. 

Heb je meer vragen over de nieuwe coronamaatregelen en wat dit betekent voor de sport? Bekijk 

dan onderstaande link. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport 

Als bestuur hopen wij jullie momenteel voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de vorderingen 

gedurende deze pandemie. Voor vragen kunnen jullie te allen tijde terecht bij het bestuur via 

info@wallabys.nl wij hopen deze dan zo goed als mogelijk te kunnen beantwoorden. 

 

Let goed op jezelf en elkaar in deze tijden.  

#staysafe #proudtobeawallaby  

 

Met Ovale groet, 
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