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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. 

Deze week zijn er twee belangrijke maatregelen versoepeld. Deze worden beide hieronder 

toegelicht.  

Jeugd t/m 18 jaar  

Donderdag 28 mei heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt dat er per 1 juni ook een 

versoepeling doorgevoerd zal worden voor de jeugd van 13 tot en met 18 jaar. 

Voor deze groep geldt dat zij vanaf 1 juni niet langer de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden 

tijdens de trainingen.  

Voor jeugd tot en met 18 jaar gelden per 1 juni daarom de regels zoals die ook gelden bij de groep 

tot en met 12 jaar. 

Het is nog altijd niet toegestaan wedstrijden of interne toernooien te organiseren. Wel kunnen de 

twee leeftijdscategorieën (t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) nu tegelijkertijd of zelfs door elkaar heen op 

een veld trainen. 

De laatste versie van het rugbyspecifiek sportprotocol is te vinden op de website van rugby.nl  

Opening sportkantines  

Woensdag 27 mei heeft premier Mark Rutte bekendgemaakt dat sportkantines, sportscholen en 

sauna's mogen mogelijk vanaf 1 juli al open.  

Dit is besloten na overleg met de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). "Maar alleen als 

tegen die tijd blijkt dat het echt kan", zegt Rutte. 

De voorwaarden van de versoepelingen van de maatregelen worden door het bondsbureau en de 

Medische Commissie bestudeerd en hier zal uiterlijk eind volgende week meer informatie over 

verstuurd worden. 

Het faseplan zal waar nodig worden aangepast en gecommuniceerd met de clubs. 

 

 

 

https://www.rugby.nl/coronavirus-en-rugby
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Seizoen 2020/2021 

Verder zijn wij als bestuur weer volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Zo 

staat vooralsnog de start van de competitie op oktober, terwijl dit normaal gesproken begin 

september zou zijn. 

Natuurlijk hopen wij als bestuur dat we aankomend seizoen weer voldoende thuisactiviteiten kunnen 

plannen, dit is momenteel van grootst belang om de financiële situatie van de club te verbeteren. 

Ook willen wij graag voor 21 juni 2020 weten of jij als lid ook aankomend seizoen actief bent, ook 

een eventuele statuswijziging willen wij voor deze datum weten, dit i.v.m. het uitschrijven bij de 

bond. Zo hebben wij als ledenadministratie nog de tijd om e.e.a. te bewerkstellen. Ook stellen wij het 

op prijs als eventuele wijzigingen in adresgegevens, e-mailadressen en/of telefoonnummers worden 

doorgegeven zodat onze ledenadministratie ook kloppend blijft. Deze wijzigingen kunnen jullie 

doorgeven via mail naar secretaris@wallabys.nl  

Alle uitschrijvingen na 28 juni 2020 zullen in rekening worden gebracht omdat Rugby Nederland 

ons deze ook in rekening brengt, dus let a.u.b. op en ben op tijd met de uitschrijving en/of 

statuswijziging. 

Nadat de ledenadministratie is bijgewerkt zal ook spoedig de contributiebrief voor het seizoen 

2020/2021 volgen zodat wij als vereniging voor het nieuwe seizoen ook onze financiële 

verplichtingen kunnen blijven voldoen. 

 

Indien er vragen zijn over deze mail dan horen wij het graag, 

 

Met Ovale groet, 

Het Bestuur, 

 

 

mailto:secretaris@wallabys.nl

