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Van:
Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>
Aan:
Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Gisteren is er weer een persconferentie geweest van premier Rutte en vice-premier De
Jonge. De boodschap was dat het indammen van het coranavirus niet gaat zoals het zou
moeten gaan. Reden om extra adviezen te geven en nogmaals te benadrukken dat de al
geldende maatregelen beter moeten worden nageleefd. Dit geldt uiteraard ook op onze
accommodatie. Wij dienen ons daarbij te houden aan de verschillende maatregelen en
protocollen die voor de horeca gelden. Om iedereen een veilig verblijf te kunnen bieden in
ons clubhuis en terras zijn de volgende maatregelen van kracht.

Sinds 10 augustus zijn wij verplicht te registreren wie bij onze club aanwezig is i.v.m.
mogelijk bron- en contactonderzoek. Dit geldt voor 18 jaar en ouder. Uw gegevens zullen
uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt worden. Registreren kan vanaf vandaag
(woensdag 19 augustus) met een QR-code die op diverse plekken op onze accommodatie
te vinden is. Spelers en Staff hoeven niet te registreren, omdat de aanwezigheid op de
trainingen wordt bijgehouden;

Er is een looproute aangeven met 1,5 meter markering; Het clubhuis betreden via de
officiële ingang en het clubhuis verlaten via de schuifpui;

Op het terras en in het clubhuis is een zitplaats verplicht, aan de statafels mag alleen met
een barkruk gezeten worden;

Voor bezoekers vanaf 18 jaar en ouder, houd u aan de 1,5 meter regel;

Bij gezondheidsklachten blijf thuis en laat u z.s.m. testen;
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Was en desinfecteer uw handen;

Laat bij voorkeur 1 persoon de bestelling doen indien u met meerdere personen bent;

Voorkom onnodige drukte in het clubhuis en op het terras;

Volg ten alle tijden de aanwijzingen en instructies op die door de barmedewerkers of het
bestuur van Rugby Club Tilburg aangegeven worden.

Indien wij ons niet aan de maatregelen en protocollen houden bestaat de mogelijkheid dat
Rugby Club Tilburg een sanctie opgelegd krijgt met een mogelijke sluiting voor 2 weken als
gevolg.
Onze oproep aan u allen om bovenstaande spelregels na te leven.

Met (j)ov(i)ale groet,
Namens het bestuur,
Jochem van der Wolf
secretaris Rugby Club Tilburg
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