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Beste leden, ouders en ereleden, 

 

Wij hebben goed nieuws! 

Afgelopen dinsdag 11 mei zijn door het Kabinet soepelere maatregelen afgekondigd voor o.a. 

sporten in de buitensport en in de horeca. De versoepelingen zijn nog wel onder voorbehoud dat de 

besmettings- en opnamecijfers blijven dalen. Indien dit niet het geval is kan het kabinet op maandag 

17 mei nog op de pauze knop duwen en de versoepelingen tijdelijk bevriezen, maar de verwachting is 

dat dit niet het geval zal zijn en dat onderstaande maatregelen per 19 mei van kracht worden. 

Hieronder hoe het dan per 19 mei eruit zal zien: 

Sporten buiten 

• Kinderen en jongeren tot en met 26 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. Er 

gelden hierbij een aantal regels: 

- Zij hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. 

- Zij mogen onderling wedstrijden spelen. 

• Volwassenen vanaf 27 jaar mogen buiten overal in groepsverband sporten. Er gelden hierbij 

een aantal regels: 

- Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen. 

- Sporten mag met maximaal 30 personen, groepslessen mogen. 

• Algemene regels v.w.b. de buitensport: 

- Kleedkamers en douches blijven gesloten. Toiletten mogen wel gebruikt worden. 

- Wedstrijden en publiek zijn nog niet toegestaan. 

Vooralsnog zullen we het nog even beperkt moeten houden, maar als de cijfers blijven dalen kunnen 

we ook op sportief gebied hopelijk in de volgende stap alweer meer. Dit momenteel betreft de 

sportieve aspecten van de vereniging. 

Opening terrassen horeca op sportparken 

Ook vanaf 19 mei mogen de terrassen bij de sportkantines weer open. Hiervoor gelden uiteraard 

dezelfde voorwaarden als de overige terrassen. Gezien de openingstijden die het kabinet heeft 

gehanteerd is het helaas voor ons als vereniging niet mogelijk om tijdens trainingsdagen ons terras 

open te maken. 

Natuurlijk zijn wij als bestuur volop bezig om te kijken hoe we ons mooie terras voor onze leden en 

aanhang kunnen openen. Denk hier eventueel aan een zaterdag of zondag middag eventueel in 

combinatie met een voorafgaande training. 

Houdt hiervoor onze facebook en website (www.wallabys.nl) in de gaten voor eventuele 

openingsdagen en tijden. Het openen van ons terras is natuurlijk afhankelijk van het animo en 

natuurlijk het weer. 

Wij als bestuur zijn blij dat we jullie weer mogen verwelkomen, al is het momenteel alleen nog maar 

op het terras maar de goede tijden komen er weer aan.  

  

http://www.wallabys.nl/
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Zodra er updates of meer informatie beschikbaar is vanuit het 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 #samensterker 

 

Met Ovale groet, 

Het bestuur 

 

 


