Beste leden en vrienden van Katelijne.
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Er werden vanuit de club uit weer enige aanpassingen en versoepelingen doorgevoerd, hierbij geven wij ook kort
mee hoe we hier allen samen mee zullen omgaan.

Mondmaskers blijven verplicht
Vermits het op de club regelmatig druk is en het we merken dat veel toeschouwers het moeilijk hebben om
anderhalve meter afstand te houden, blijven mondmaskers verplicht te dragen op de club.
Uitzonderingen:
•
•

Trainers hoeven deze tijdens de trainingen niet te dragen of tijdens wedstrijden, als ze anderhalve
meter afstand kunnen behouden.
Als je in de cafetaria of buiten aan de zomerbar neerzit in je vaste bubbel. Maar ook dan raden wij
aan als club om voldoende afstand te houden telkens.

Daarnaast zijn er uiteraard nog andere al bestaande regels die verder zijn aangepast of nog steeds van belang
zijn voor ieders veiligheid.

•
•
•

Personen die zich niet goed voelen en COVID-19 symptomen vertonen, mogen de velden van Kfc
Katelijne niet betreden.
Iedereen is verplicht zijn handen grondig te ontsmetten.
Een maximum van 400 toeschouwers is toegelaten op de club.

Kleedkamers en douches
•
•
•

•

•

Kleedkamers zijn tijdens de trainingen toegankelijk voor al onze spelers, het besmettingsgevaar blijft
hier wel hoger dan op andere plaatsen binnen de club. Wij raden dan ook aan om de spelers zoveel
mogelijk thuis te laten omkleden en douchen.
De trainers staan na de trainingen in voor hun eigen ploeg en zullen de kleedkamer die gebruikt is
telkens dienen te kuisen en ontsmetten.
Wanneer de competitie start zullen de kleedkamers en douches open zijn voor zowel de uit alsthuisploegen, ook hier raden wij aan om zich zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen en
zo de kans op besmetting te verkleinen. De trainers zullen er voor instaan dat de wedstrijdkledij zal
verdeeld worden onder de spelers om thuis de eerste voorziening te kunnen treffen.
Ook na de wedstrijden staan de trainers maar ook de ploegverantwoordelijken in voor het kuisen en
ontsmetten van de gebruikte kleedkamers, zowel de eigen ploeg als die van de tegenstanders zijn
hier van toepassing net als die van de scheidsrechter.
Als de cijfers het na de start van het schooljaar toelaten, dan zullen we verdere versoepeling
overwegen.

Registratie
Zoals u al reeds heeft kunnen vernemen in het voorgaande schrijven, valt onze kantine onder horeca en heeft
onze club hierbij een meldingsplicht te vervullen.
•
•
•

Registreer je steeds als je op de club komt.
Als je in de kantine aan een tafel plaatsneemt (wat verplicht is), registreer je dan ook via het
registratieformulier (één persoon per tafel).
Zo vinden we jullie terug als er ergens covid wordt vastgesteld. Uiteraard verwijderen we de
gegevens na een maand.

Als bestuur van KFC Katelijne vertrouwen wij er op dat zowel onze eigen supporters als die van de tegenstanders
zich keurig gedragen en zich aan de opgelegde regels houden. Enkel op deze manier kunnen wij onze
geliefkoosde sport blijven beoefenen.

Met sportieve groeten,
Kfc Katelijne

