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Maaseik, 03 januari 2021
SAMEN TEGEN CORONA

Beste spelers, trainers, ouders
Allereerst wensen we jullie het beste voor het nieuwe jaar. Corona heeft 2020 volledig gedomineerd en
hopelijk kunnen we in 2021 snel terugkeren naar ons ‘oude’ normaal. Jammer genoeg is de situatie nog
niet van die aard dat er veel versoepelingen zijn. Toch kunnen er, mits het naleven van onderstaande
regels, trainingen doorgaan en is er een heropstart van wedstrijden (voor U6 t.e.m U13) voorzien:
TRAININGEN:
-

Trainingen blijven verboden voor alle spelers vanaf het geboortejaar 2007 en ouder (vanaf
U15). Wanneer deze terug kunnen heropstarten is vandaag nog niet helemaal duidelijk.

-

Trainingen voor U6 tem U13 (spelers van 2008 en jonger) blijven doorgaan onder volgende
voorwaarden:
o
o
o
o

Kleedkamers blijven in alle omstandigheden dicht.
Kinderen van 2008 dragen voor en na de training hun mondmasker.
Ouders zijn niet toegelaten op de accommodatie.
Ook buiten de accommodatie (aan de poort) houdt iedereen zich aan volgende regels:
▪ Bij het verlaten van de auto of contact met andere ouders is vanaf 12 jaar het
dragen van een mondmasker verplicht.
▪ 1,5 m afstand is verplicht
▪ Samenscholingen (meer als 4 personen) zijn verboden.

WEDSTRIJDEN:
-

Wedstrijden vanaf U15 (geboortejaar 2007) herstarten normaal op 06 februari 2021.

-

Wedstrijden voor U6 tem U13 (spelers van 2008 en jonger) herstarten op 09 januari 2021
onder volgende voorwaarden:
o
o
o
o
o
o

Kantine + kleedkamers blijven in alle omstandigheden dicht.
Max. 1 begeleider per kind mag de jeugdwedstrijd bijwonen.
Registratie is verplicht.
Het dragen van een mondmasker is verplicht (spelers van 2008 doen dit ook voor en
onmiddellijk na de wedstrijd).
Samenscholingen (meer als 4 personen) zijn verboden.
1,5 m afstand is verplicht.

Deze regels gelden voor onbepaalde duur en kunnen op elk moment gewijzigd worden!!!
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Daarnaast blijven we oproepen dat, indien uw kind aan 1 van onderstaande punten voldoet, u, als
ouders, uw verantwoordelijkheid neemt en uw kind NIET!!!! laat komen sporten:
-

Uw kind is ziek of vertoont symptomen van COVID-19
Bij een positieve test van het kind of een huisgenoot.
Bij hoog- of laag-risicocontact met een besmet persoon (aangegeven door huisarts of CLB)
Indien een huisgenoot dient getest te worden of wacht op de uitslag van een test.

Bij besmetting, risicocontact of vragen neemt u (onmiddellijk) contact op met de coronaverantwoordelijke Joris Mertens (0495/40.50.39) - om, waar nodig, verdere stappen te nemen of uw vragen te beantwoorden.

wees voorzichtig
hou rekening met elkaar
en denk aan ieders gezondheid
Sportieve groet,
Het coronateam.
.
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