Road Runners Etten-Leur
Nieuwsbrief
Onderwerpen:
• COVID-19 maatregelen
Beste Road Runners,
Vanavond (14 december) zijn er, helaas onvermijdelijk, weer nieuwe en strengere
maatregelen door premier Rutte bekend gemaakt om het oplopende aantal COVID-19
besmettingen een halt toe te kunnen roepen. Deze maatregelen raken ons allemaal en dus
ook onze vereniging en onze trainingsactiviteiten. Het bestuur heeft daarom de volgende
maatregelen moeten nemen:
• De dinsdagavondtrainingen komen te vervallen in ieder geval tot en met dinsdag 19
januari 2021.
• De trainers van onze loopgroepen zullen jullie stimuleren en motiveren om voor
jezelf lekker door te kunnen blijven trainen; maak gebruik van hun aanwijzingen, tips,
schema’s e.d. Hardlopen in de buitenlucht kun je gelukkig blijven doen en is goed
voor lichaam en geest!
• Het is toegestaan om in de buitenlucht met maximaal 2 personen en op 1,5 meter
afstand van elkaar te lopen. Als je dit doet, doe je dat op eigen risico en dus niet
onder de verantwoordelijkheid van (het bestuur van) RREL.
• De Atletiekunie publiceert telkens een aangepast COVID-19 protocol op haar
website. Neem daar svp (nogmaals) goed kennis van en hou je aan de regels en
adviezen die daarin worden gegeven. RREL past dit protocol ook volledig toe.
Hopelijk houden jullie “the spirit” om door te blijven lopen in deze moeilijke en onzekere
tijden. Hou het veilig voor jezelf, je naaste omgeving en ieder ander! Er zal zeker weer een
tijd komen waarin we ongehinderd kunnen gaan trainen en er weer loopjes georganiseerd
gaan worden waaraan we allemaal weer deel kunnen gaan nemen. Hou dat doel voor ogen
en ga er alvast voor jezelf voor trainen!
Tot slot willen wij jullie en jullie naasten hele fijne, warme en gezellige feestdagen
toewensen. En voor 2021 veel gezondheid, geluk en hopelijk weer mooie trainingen en
loopjes met elkaar!
Met sportieve groeten,
Bestuur RREL

