Beste allemaal,
We gaan weer korfballen! Maandagavond 18 mei zullen de trainingen voor de senioren weer
beginnen! Hier kijken we als Technische Commissie enorm naar uit, maar; GEZONDHEID voorop.
Hierbij is het noodzakelijk dat iedereen zich aan de REGELS houdt. Voor de trainingen geldt dat we de
regels en adviezen van de overheid, RIVM, KNKV en de gemeente volgen. Ook bij Novio zijn wij
samen verantwoordelijk voor de corona-aanpak.
Anders dan bij de jeugd zullen we geen corona-coördinatoren in gaan zetten. Dit betekent dat
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Hier zullen we elkaar aan moeten blijven
herinneren. We willen jullie aandacht vragen voor de volgende regels:











Het clubhuis en de kleedkamers blijven dicht. Douchen/omkleden na de training doe je dus
thuis. Zorg dat je voor de training naar de wc bent geweest, want dit is alleen met
uitzondering mogelijk bij het clubhuis. Zorg ook dat je een gevulde bidon meeneemt, want
tussentijds je bidon vullen of water uit de kraan drinken is niet toegestaan.
Fietsen parkeer je op het grasveld op het parkeerterrein. Bij in- en uitgang volg je de
aangegeven looproutes. Wij zorgen voor desinfectiemiddel zodat iedereen bij binnenkomst
zijn handen kan schoonmaken. Na de training dient iedereen thuis zijn handen te wassen.
Wanneer leden coronaverschijnselen hebben mogen zij uiteraard niet komen trainen.
Raadpleeg hiervoor de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19).
Voor alle spelers en trainers geldt dat ze 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. De
trainingen zullen dus wat anders worden dan normaal. Wij vragen jullie dringend om deze
regel te respecteren.
Alle weekendteams trainen twee keer per week en de Midweek traint één keer per week.
Zie het schema op de volgende bladzijde voor de precieze tijden en dagen. Je bent maximaal
5 minuten voor de training begint welkom op het veld.
Als team ben je verantwoordelijk dat er iedere training 3 mensen de materialen opzetten,
opruimen en desinfecteren. Schoonmaakmiddelen hiervoor liggen in de dameskleedkamer.
Deze mensen zijn een kwartier voor aanvang van de training welkom. Na de training mag
iedere speler 1 paal (met voetstuk/korf) meenemen en neerzetten naast het materialenhok.
Daarna gaan alle spelers (behalve degene die de materialen schoonmaken) direct naar huis!

De gemeente zet handhavers in om te controleren. Als we ons niet aan deze regels houden moeten
we alles sluiten en krijgen we mogelijk een boete.
De komende tijd zullen we op deze manier onze trainingen voortzetten. Hierbij houden we continu
de ontwikkelingen aangaande de coronacrisis in de gaten. Hierbij hebben we ook jullie nodig! We
zullen aan de hand van de ervaringen kijken of we door kunnen gaan met de trainingen of dat we
eventueel nog aanpassingen moeten doen.
We kijken ernaar uit om jullie te zien op het korfbalveld!

SAMEN ZIJN WIJ NOVIO. SAMEN HOUDEN WIJ ONS AAN DE REGELS.

Sportieve groet,
Technische Commissie Noviomagum

Maandag
TIJD
20:00 – 21:00 *

TEAM
Midweek
Dames 1
5
21:15 – 22:15
1
2
3
* Materialen laten staan voor 1, 2 en 3.

VELD
Midweek - rechts
Dames 1 - midden
5 – links
1 + 2 - rechts en midden
3 - links

Woensdag
TIJD
20:45 – 21:45 **

TEAM
3
5
Dames 1
21:00 – 22:00 **
1
2
** Deel van de materialen staat al i.v.m. jeugdtrainingen.

VELD
Rechterkant

Linkerkant

