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Beste leden, ouders en verzorgers van The Wallaby’s 

 

Hierbij willen wij jullie naar aanleiding van de persconferentie (03-11-2020) en onze 

bestuursvergadering (02-11-2020) op hoogte brengen van het laatste nieuws omtrent de Covid-19 

pandemie. Het kabinet heeft voor de aankomende 2 weken de maatregelen wederom 

aangescherpt. Hieronder omschrijven wij kort de maatregelen en wijzigingen die voor ons van 

toepassing zijn. 

• Seniorentrainingen (18+) op ons sportpark zijn per direct stopgezet. 

- Op onze bestuursvergadering van 02-11 hadden wij als bestuur dit al besloten om het 

risico niet te willen lopen als vereniging. Gezien er al met een beperkt aantal leden 

getraind zou mogen worden en daarbij geen materialen gebruikt mochten worden, en 

wij als bestuur het advies van Rugby Nederland volgen, zagen wij hier geen 

mogelijkheden om de trainingen te laten hervatten. 

- Met daarbij de nieuwe maatregel om buiten de maximale groepsgrootte voor 18+, die 

eerder op vier personen stond, wordt teruggebracht naar twee personen. 

• Algemene Leden Vergadering 2020. 

- Zoals een ieder al had vernomen is de ALV 2020 tot op heden nog niet gehouden. Wij 

hebben gedurende de bestuursvergadering hier enkele opties voor besproken, maar toch 

zijn wij als bestuur het er over eens dat een fysieke ALV onze voorkeur heeft. Zodra dit 

mogelijk is zullen wij hierover een nieuwe uitnodiging sturen. 

- Indien het begin 2021 ook niet mogelijk is een fysieke ALV te houden gaan wij andere 

opties overwegen. Dit zal dan of schriftelijk of een online sessie kunnen gaan worden. 

• Vrijwilligers inventarisatie formulier. 

- Met de uitnodiging voor de ALV hebben wij ook een “Vrijwilligers inventarisatie 

formulier” mee gestuurd, hiermee willen wij inventariseren of onze leden en/of 

ouders/verzorgers van jeugdleden bereid zijn vrijwilligerstaken te willen doen voor de 

vereniging en in welke maten ze dit kunnen/willen. Dit formulier wordt wederom met de 

mail verstuurd in de hoop voor het nieuwe jaar een overzicht te hebben v.w.b. 

vrijwilligers. 

 

Zodra er updates of meer informatie beschikbaar is vanuit kabinet, gemeente Venlo en/of Rugby 

Nederland, horen jullie dit zo snel mogelijk.  

Voor ons als bestuur zijn de veiligheid en gezondheid voor onze leden en betrokkenen het 

allerbelangrijkst in deze tijden.  

Let goed op jezelf en elkaar in deze tijden.  

#staysafe #proudtobeawallaby  

 

Met Ovale groet, 

Het bestuur 


