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In deze editie van de nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
- Wijzigingen vanaf 6 juli ivm versoepelingen kabinet (trainingsindeling, kantine en terras weer open, hoofdingang weer 

in gebruik, etc) 
- Protocol Covid 19 heropening kantine en terras 
- Zomervakantie 
- Clubwedstrijden 
- Bedankje 
 
 
Beste IJsselcrossers, 
 
Onlangs heeft het kabinet versoepelingen aangekondigd in het Corona protocol. 
Wat betekenen deze versoepelingen voor onze club: 
 

• Maandag 6 juli starten we weer met de indeling die we 1 maart hebben ingevoerd. 
Let op de wijzigingen op donderdag! 

 
Maandag 18:15 – 19:00  groep 1 

   19:00 – 20:00  groep 2 
 

Dinsdag  18:30 – 19:45  groep 3 
   19:45 – 21:00  groep 4 
  

Donderdag 18:00 – 18:45  groep 1 
   18:45 – 19:30  groep 2 
   19:30 – 20:45  groep 3 en 4 
 

Vrijdag  18:30 – 19:15  intake 
   19:15 – 20:30  vrije training 
 

• We gaan weer gebruik maken van onze hoofdingang. 
 

• Parkeren is mogelijk op de grote parkeerplaats.  
 

• De kantine en de toiletten zijn weer geopend. ( lees het bijgevoegde protocol goed door ! ) 
 

• Ouders zijn weer welkom op het clubterrein met inachtneming van de 1.5 meter afstand 
regel, dit hebben wij op het clubterrein waar mogelijk aangegeven. 
Een ouder/begeleider is weer verplicht aanwezig te zijn bij rijders t/m 16 jaar. 

 

• Toezichthouders zullen controleren of de reglementen worden nageleefd. 
Wanneer deze regels niet in acht worden genomen, kunnen er bij controle door de 
gemeente boetes voor u persoonlijk, maar ook voor de club worden opgelegd. 

 

• Bij verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid en koorts, blijf je thuis! 
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Wij vragen iedereen alle reglementen rondom het Corona protocol na te leven, alleen op deze 
manier kunnen wij iedereen een veilige omgeving bieden om te sporten! 
 
 
Mededelingen: 
 
Zomervakantie 
In de vakantieperiode zijn wij week 30, 31 en 32 gesloten, zeer waarschijnlijk gaat de vrije training 
wel door in deze periode, check hiervoor het stoplicht! 
 
 
Clubwedstrijden 
We gaan weer starten met de clubwedstrijden! Clubwedstrijden worden gehouden voor het plezier, 
en ook om onderling eens de competitie aan te gaan. Schrijf je dus in en maak een laagdrempelige 
wedstrijd mee op onze eigen baan.  
 
We gaan in dit Corona jaar op de volgende data clubwedstrijden organiseren: 
 
Clubwedstrijd 1  14 juli 2020 
Clubwedstrijd 2  1 september 2020 
Clubwedstrijd 3  22 september 2020 
Clubwedstrijd 4  13 oktober 2020 
Clubwedstrijd 5  3 november 2020 
Clubwedstrijd 6  15 november 2020 ( Jaarlijkse afsluitdag van het seizoen ) 
 
 
Er zal 1 schrapresultaat zijn. De afsluitdag wedstrijd telt ook mee voor de ranking! 
Inschrijven via de website tot zondag voor de wedstrijd. Kosten € 2,- per rijder, contant te betalen op 
de wedstrijddag. Ben je te laat met inschrijven en wil je toch nog deelnemen, dan zijn de kosten € 4,- 
per rijder. 
 
 
Bedankje 
Graag willen we alle ouders/verzorgers bedanken voor de afgelopen tijd, we vonden het erg moeilijk 
om jullie niet toe te kunnen laten op het clubterrein. We kunnen ons goed voorstellen dat het lastig 
is geweest om jullie kinderen te brengen en vervolgens op de parkeerplaats te moeten wachten. 
Nogmaals hartelijk dank voor jullie geduld en begrip. 
We zien elkaar gauw langs de baan!! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur FCC de IJsselcrossers 


