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Aan al le huurders en gebruikers van Spor thal De W ielepet  
 
 

Monster ,  2 oktober  2020 
 
 
Onderwerp:  Informatie inzake coronam aatregel en  
 
Best e huurders en gebruikers van De W ielepet ,  
 
Het  bestuur  heef t  in een ext ra ingelaste vergader ing bet ref fende de Coronam aatregelen besloten 
ju l l ie middels d i t  ber icht  te inform eren over  hoe De W ielepet  m et  de verschi l lende aspect en 
hiervan zal  om gaan.  
 
De W ielepet  volgt  de regels en de r i cht l i j nen zoals d ie door  het  RIVM (en het  kabinet )  bekend zi jn 
en worden gem aakt .  
 
Aangaande de horeca:  deze is  volgens de r i cht l i jnen open waarbi j  er  na 21.00 uur geen nieuwe 
bezoekers m eer  worden toegelaten en om 22.00 uur  wordt er  afgesloten.  De reserver ings -  en 
regist rat iepl i cht  wordt  gevolgd. Maxim aal  30 bezoekers en anderhalve m eter  afstand houden is 
een verpl i cht ing.  
 
De verenigingen zi jn zel f  verantwoordel i j k voor  het  nem en van m aatregel en zodat  hun leden vei l ig 
“coronaproof”  kunnen spor ten.  De W ielepet  heef t  dus niet  zoiets a ls  een toezichthouder  of   
coördinator  voor corona.   
 
Voor  vragen kan een ieder  zich wenden tot  de beheerder  René van Di jk  d ie eventueel  en indien 
nodig onderwerpen bi j  het  bestuur  ter  nadere bes lui tvorming kan voorleggen.  
 
Deze inform atie zal  ook op de websi te van De W iel epet  worden geplaatst .  
 
Met  vr iendel i j ke groet  en de wens dat  eenieder  gezond m ag bl i j ven,  
 
Het  bestuur  van St ichting De Wielepet  


