5 november 2021
Beste leden,
Het kabinet heeft bij de persconferentie op afgelopen dinsdag weer nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, die
in zullen gaan per zaterdag 6-11-2021. Deze maatregelen hebben ook invloed op ons als korfbalvereniging. Graag
leggen we jullie uit wat de maatregelen inhouden en hoe we dit zullen gaan uitvoeren komende periode.
De basisregels van de GGD gelden nog steeds, met de belangrijkste: heb je klachten (verkoudheid, hoesten, koorts):
blijf thuis en laat je testen! Zo bescherm je je teamgenoten/tegenstanders.
Nieuwe regels vanuit de overheid en het KNKV
•
•
•

Alle sporters van 18 jaar en ouder moeten een geldig coronatoegangsbewijs laten zien. Alleen als deze
groen is, mag je trainen of deelnemen aan je wedstrijd. Hierbij moet je ook je identiteitskaart laten zien.
Personen die in een vrijwilligersfunctie aanwezig zijn, zijn uitgezonderd van deze verplichting. Denk aan:
coaches, trainers, scheidsrechters, juryvoorzitters, of andere vrijwilligers.
Publiek ouder dan 18 jaar is alleen welkom met een geldig coronatoegangsbewijs. Dit geldt ook voor
chauffeurs van (jeugd)teams.

Praktische uitvoering bij KV Noviomagum
1. Ben je 18 jaar of ouder? Zorg dat je altijd je coronatoegangsbewijs + identiteitskaart bij je hebt als je gaat
korfballen of komt kijken bij een korfbalwedstrijd. Anders kan je geweigerd worden.
2. De coach en aanvoerder zijn verantwoordelijk dat elke training een corona-controle bij zijn/haar eigen team
plaatsvindt. Dit hoeft alleen bij spelers van 18 jaar en ouder. Een losse instructie volgt voor de
desbetreffende personen.
3. Voor de thuis-(oefen)wedstrijden zijn we nog in overleg met de sporthal hoe we dit kunnen uitvoeren, maar
controle zal waarschijnlijk bij de ingang van de sporthal plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt hier een extra
zaaldienst voor ingepland.
Ben je niet of nog niet volledig gevaccineerd?
Dan moet je vóór elke korfbaltraining/-wedstrijd een coronatest laten doen. Neem vooral laagdrempelig contact op
met het bestuur. Dan kijken we samen hoe we dit kunnen oppakken.
De nieuwe regels vragen veel van iedereen, dat realiseren wij ons. Desalniettemin zijn we als vereniging verplicht ons
hieraan te houden, en proberen we het zo uitvoerbaar mogelijk te houden.
Probeer in gedachten te houden dat het doel van de regels is om elkaar te beschermen en de kans op ziek worden
zo klein mogelijk te houden.
Bij vragen kunnnen jullie heel laagdrempelig contact opnemen met het bestuur. We denken graag mee. Dit kan via
mail: bestuur@kvnoviomagum.nl of telefonisch naar Harmke (voorzitter) op
06-34796005.
Blijf gezond!
Sportieve groet,
het bestuur
https://www.knkv.nl/faqcorona/ → hier vind je alle informatie die het KNKV naar buiten gebracht heeft voor korfbalverenigingen.

