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In deze nieuwsbrief de gevolgen van de aangescherpte maatregelen van 13 okt: 
- Wedstrijden op 17 en 18  Oktober bij FCC de Ijsselcrossers gaan NIET door 
- Gevolgen voor trainingen 18+ nog niet helder, tm 17 jaar wijzigt er niets. 
- Live-stream van Clubwedstrijd van 13 oktober 
- Sponsoring 
- Laat je Rabobank Stem niet verloren gaan voor de IJsselcrossers 
 
 
Beste IJsselcrossers, 
 
Op dinsdag 13 oktober jl. heeft het kabinet extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. Wat betekenen deze aanscherpingen voor onze club: 
 

De wedstrijden in het weekend van 17 en 18 oktober bij FCC de IJsselcrossers gaan NIET 
door. 
Helaas moeten we, naar aanleiding van de persconferentie van 13 oktober, de NFF regio en de AK 
wedstrijd van de KNWU die op 17 en 18 oktober gepland stonden bij FCC de IJsselcrossers 
annuleren. Het bestuur heeft er alles aan gedaan om de wedstrijden mogelijk te maken binnen de 
voor 13 oktober geldende richtlijnen. Binnen de aangescherpte regels van 13 oktober is dit echter 
niet meer mogelijk. De KNWU heeft dank uitgesproken dat er tot het laatst gedacht en gehandeld is 
in mogelijkheden. 
 
De AK wedstrijd van de KNWU op 25 oktober is tevens geannuleerd. 
 
Iedereen die zich had ingeschreven bij de KNWU wedstrijden heeft inmiddels een mail ontvangen 
van de KNWU dat het inschrijfgeld zal worden teruggestort.  
Ook de onterecht betaalde inschrijfgelden voor de geannuleerd NFF wedstrijden zal worden 
teruggestort. 
 
Trainingen mogen wel door 
Voor de leden tm 17 jaar verandert er niets. Voor de 18+ leden hebben we helaas nog geen 
uitsluitsel wat binnen onze veiligheidsregio is toegestaan mbt BMX. We hopen hier donderdag 
uitsluitsel over te kunnen geven.  
Helaas is het niet meer toegestaan om gastrijders toe te laten tijdens de trainingen. 
Alle overige maatregelen (kantine dicht, geen ouders/publiek bij training etc.) blijft ongewijzigd tav 
de laatste aangescherpte maatregelen van 28 september. 
 
Livestream van de Clubwedstrijd van 13 oktober 
Dankzij de inzet en creativiteit van Bas en Inge van Erp hebben we op afstand via een livestream de 
clubwedstrijd van 13 oktober fantastisch kunnen volgen. Heel hartelijk dank daarvoor! 
 
Sponsoring 
FCC de IJsselcrossers zijn altijd op zoek naar sponsoren. Ken je bedrijven die de IJsselcrossers zouden 
willen sponsoren neem dan vooral contact op met sponsorcommissie@ijsselcrossers.nl. Of kijk op de 
website naar de mogelijkheden van sponsoring.  
 

mailto:sponsorcommissie@ijsselcrossers.nl
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Laat je Rabo Stem niet verloren gaan voor de IJsselcrossers. Stemmen kan tot 25 oktober. 
Heb je een Rabobankrekening of ken je iemand met een Rabobank-rekening stem dan op FCC de 
IJsselcrossers. Iedere stem is geld waard! 
 

Zo werkt het stemmen: 
Stemmen via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren: 
- Ga naar ‘Zelf regelen’ 
- Ga naar ‘lidmaatschap’ 
- Klik op het icoon ‘Clubsupport’ 
- Klik op ‘Breng je stem uit’ 
- Kies minimaal 3 clubs en maximaal 4 clubs waaronder FCC de IJsselcrossers 
- Verdeel 5 stemmen over de clubs waarvan 2 aan FCC de IJsselcrossers 
Of bel naar (0314)-442500. Je ontvangt dan een stemcode die je kunt gebruiken via 
www.rabo-clubsupport.nl/stemcode. 
 
Ons doel: Op het terrein van FCC de IJsselcrossers is een mogelijkheid om een pumptracktraject aan 
te leggen. Op het pumptracktraject kan het pompen en trekken, één van de technieken tijdens het 
BMX’en expliciet worden getraind.  
 
Met sportieve groet, 
Bestuur FCC de IJsselcrossers 

http://www.rabo-clubsupport.nl/stemcode

