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In deze editie van de nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 
- Wijzigingen nav persconferentie van 28 september 2020 
 
 
Beste IJsselcrossers, 
 
Op dinsdag 28 september jl. heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan dinsdagavond 29 september om 
18:00 u in. 
Wat betekenen deze aanscherpingen voor onze club: 
 

 De trainingstijden veranderen niet. Om te voorkomen dat de groepen elkaar kruisen is de 
eindtijd ook daadwerkelijk de tijd dat de groep bij de uitgang staat (let op: uitgang wijzigt). 
 
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 
 

 De hoofdingang blijft de ingang via de hockeyclub. 

 De uitgang wordt de poort bij de Korfbal/Petanqueclub 

 De kantine en het terras en de toiletten zijn gesloten. 

 Bij de trainingen mag geen publiek/ouder aanwezig zijn. 

 Op iedere fiets is het telefoonnummer van de ouder/begeleider met tape op het frame 
aangebracht. 

 Ouders van rijders t/m 16 jaar kunnen op de grote parkeerplaats wachten of zorgen dat ze 
binnen 5 minuten op het clubterrein aanwezig kunnen zijn. 2 minuten voor het einde van de 
training kunt u parkeren bij de Korfbal/Petanqueclub om uw kind op te pikken. 

 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/of koorts, blijf thuis! 
 
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! 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Bestuur FCC de IJsselcrossers 


