Memo: 01 OKT 2020
UPDATE CORONA MAATREGELEN:
Namens het bestuur.
Beste leden, sporters, trainers leiders, ouders/verzorgers, vrijwilligers en toeschouwers.
De regering heeft op maandag 28 sept een nieuw pakket maatregelen bekend gemaakt welke vanaf
dinsdag 29 Sept om 18:00 uur zijn in gegaan. Deze maatregelen gelden t/m 20 okt, daarna zal de
regering bekend maken wat de vervolg stappen zullen zijn. Inmiddels is er al vanuit de overheid en
KNVB meer duidelijkheid m.b.t. deze maatregelen. Tijd voor een update.
Wat houden deze maatregelen concreet voor ons in:

Algemeen:
De reguliere/basis maatregelen en protocollen blijven onverhoopt van toepassing! Wij vragen
iedereen strikte naleving van deze maatregelen en protocollen. Zie ook onze website.
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een noodzakelijke rol hebben bij de organisatie van
de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden,
officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Voor toeschouwers/bezoekers:
Tijdens sportactiviteiten, dus tijdens trainingen en wedstrijden mogen er geen toeschouwers op het
sportpark aanwezig zijn. Dit houdt in dat de jeugd weer gebracht en opgehaald dient te worden en dat
ouders, verzorgers helaas niet op het sportpark kunnen blijven wachten tot de trainingen zijn
afgelopen.
Kinderen van spelende leden en teambegeleiders t/m 12 jaar mogen de sportaccommodatie wel
betreden indien er geen oppas geregeld kan worden. Let wel iedereen is zelf verantwoordelijk voor
het toezicht. Deze regel kan bij andere verenigingen anders geïnterpreteerd worden.
Uitzonderingen voor ouders/verzorgers zijn:
Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar
de wedstrijd. Deze regel geldt dus NIET voor thuiswedstrijden, ouders/verzorgers van de thuis
spelende vereniging worden niet als teambegeleiding gerekend.
Jeugdteams vetrekken bij uitwedstrijden gezamenlijk vanaf een vooraf afgesproken locatie, bij
voorkeur vanaf de thuis locatie RKAVC. Per team wordt afgesproken wie welke dag als ouder/verzorger
rijd max. 4 auto's buiten de stafleden. Dit aantal kan per club verschillen, de thuisclub is hierin
bepalend, de KNVB adviseert om de websites van de verenigingen goed te controleren.
Indien ouders/verzorgers om gezondheidsredenen van hun zelf en of kind liever zelf rijden is dat in
overleg altijd mogelijk. Houdt er wel rekening mee wanneer conform de regels van de thuisclub het
max aantal teambegeleiders wordt overschreden de kans bestaat dat niet iedereen het sportpark mag
betreden.

Houdt er a.u.b. als aangewezen ‘chauffeur’ rekening mee om enkel uw spelende kind te vervoeren en
zorg zoveel mogelijk voor opvang van uw andere kinderen. Dit voorkomt veel discussie en ongemak bij
de thuisspelende vereniging.
Vanuit de overheid wordt geadviseerd om een mondkapje in de auto te dragen als je met personen
reist uit meer dan één huishouden.
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een
beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

Kader, trainers, leiders:
De KNVB adviseert om als thuisspelende vereniging vooraf duidelijke afspraken te maken met de
bezoekende vereniging over het aantal ouders/begeleiders die per uitspelend jeugdteam het terrein
als ‘chauffeur’ mogen betreden. Beperk in deze situaties de aanwezigheid van ouders/begeleiders tot
het noodzakelijke aantal om spelers op de wedstrijdlocatie te krijgen. Kijk vooraf op de website van de
betreffende vereniging waar wij naar afreizen of zij club specifieke richtlijnen hebben. Dit voorkomt
discussie aan de poort.
Wij hanteren max. 4 ouders/verzorgers, chauffeurs per team aanvullend aan het kader. Wij
verwachten dat het kader van de bezoekende vereniging duidelijk herkenbaar is. Wij zullen dit op de
website en Facebook kenbaar maken
Zorg ervoor dat jij als kader van RKAVC, trainers en leiders altijd duidelijk herkenbaar bent in de door
de club beschikbaar gestelde kleding.

Spelers:
Neem een eigen bidon met drinken mee naar de trainingen, maar ook op wedstrijddagen. (Deel geen
bidons, ook niet tijdens de wedstrijd!)
Neem genoeg drinken mee om voorafgaand, in de rust en na de wedstrijd voldoende te kunnen
drinken.
Het nuttige van alcoholische dranken op onze sportaccommodatie is ten strengste verboden.
Kom niet te vroeg naar het sportpark, voorafgaand en na de trainingen/wedstrijden dient iedereen 1,5
meter afstand van elkaar te houden.
De wedstrijd besprekingen en tijdens rust dienen buiten plaats te vinden. Teams vanaf 18 jaar worden
verdeeld over twee kleedlokalen, ook tijdens de rust dient het team zich te verdelen. Verlaat
vervolgens z.s.m. na de wedstrijd de locatie
Enkel speelgerechtigde spelers mogen aanwezig zijn, geschorste of vooraf geblesseerde spelers
behoren niet tot de selectie en mogen niet aanwezig zijn op het sportpark.
Ook voor onze seniorenteams geldt het advies vanuit de overheid om een mondkapje in de auto te
dragen als je met personen reist uit meer dan één huishouden.

Sportkantine:
De sportkantine is voorafgaand, tijdens en na trainingen en wedstrijden gesloten. Kom dus niet eerder
dan strikt noodzakelijk naar de sportlocatie en verlaat de sprotlocatie ook weer z.s.m. na de wedstrijd
of training.
De sportkantine mag wel gebuikt worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het
voetbal. Te weten:
Wedstrijdsecretariaat (ontvangst scheidsrechter, teamleiders)
Teamleidersoverleg (donderdag na trainen)
Bestuurs- of commissie overleg
Trainingen en cursussen (o.a. trainers, scheidsrechters)
Hierbij is het uitgangspunt dat de horeca in de kantine gesloten blijft en er geen toeschouwers / publiek
/ spelers zich in de kantine begeven. Daarnaast gelden de algemene coronamaatregelen m.b.t. het
aantal toegestane personen in binnenruimtes.
Een consumptie zoals een kopje koffie/thee aanbieden aan vrijwilligers rondom trainingen/
wedstrijden is toegestaan zolang de kantine en horeca gesloten blijft.

Tot slot:
Wij vertrouwen op jullie medewerking, alleen samen krijgen we deze groei van besmettingen onder
controle. Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zijn zodat we over drie weken weer met
publiek mogen sporten maar bovenal niet terug vallen naar de situatie van begin dit jaar waar alles stil
kwam te liggen.

Bestuur R.K.A.V.C.

