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Datum  : Donderdag 25 maart 2020 

 Betreft : Maatregelen Coronavirus bij Rotterdam Atletiek 
 
 
 
Beste leden van Rotterdam Atletiek, 

 

Op maandag 23 maart maart heeft de Nederlandse regering extra maatregelen ingevoerd 
om de verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken. Bij Rotterdam Atletiek 
staat de veiligheid van al onze leden voorop, en we sluiten ons daarom aan bij het advies van 
het NOC*NSF en de Nederlandse Atletiekunie. Dit advies luidt als volgt: 

“Met het eerder al stilvallen van alle activiteiten op atletiekclubs zoals trainingen, 
wedstrijden en andere bijeenkomsten, dat nu doorgetrokken wordt tot en met 31 mei, 
moet de komende weken uitgewerkt worden wat dit betekent voor de rest van het 
atletiekjaar 2020.” 

Dit houdt in dat alle activiteiten van Rotterdam Atletiek, op alle locaties, tot 1 juni niet door 
zullen gaan, dit geldt voor trainingen, wedstrijden en alle andere vormen van bijeenkomen op 
de club. De clubgebouwen en sportcomplextoegangen zullen gesloten blijven. 

De maatregelen tot nu toe en in de toekomst, hebben ook financiële consequenties. Naast 
minder kosten voor trainers, energie etc. zijn er ook minder inkomsten uit verhuur, baromzet 
etc. Het bestuur heeft besloten om zoveel als mogelijk de financiën gewoon te laten doorgaan 
zoals gepland en pas achteraf te bekijken – bij normalisatie van de richtlijnen van sociale 
omgang – óf en op welke wijze een eventuele financiële compensatie op zijn plaats is. Pas op 
dat moment is er een volledig overzicht van de impact van de huidige maatregelen en 
kunnen er goede keuzes worden gemaakt. 

Het bestuur houdt de situatie in de gaten en zal indien nodig een nieuwe mededeling 
uitbrengen.  Houd hiervoor ook onze website en Facebook pagina in de gaten. 

Wij hopen uw begrip. 

Met sportieve groet, 
Het bestuur van Rotterdam Atletiek 

 


