Beste leden en vrienden van Katelijne.
De start van de trainingen verliep enigszins ‘ingehouden’. De club moest noodgedwongen rekening houden met
de strenge Covid19-maatregelen vanuit de gemeente, dit heeft wel enige impact gegeven op de organisatie van
de trainingen.
We danken in elk geval alle ouders en spelers. De regels werden mooi gerespecteerd en zo kunnen we overgaan
tot een versoepeling vanaf heden.

Trainingsschema en kleedkamerverdeling.
Het nieuwe opgemaakte trainingsschema met kleedkamerverdeling vanaf september is te vinden op onze website
en facebook pagina, alsook in de bijlagen die naast dit schrijven is toegevoegd. Er is weinig tot geen verandering
opgetreden binnen de meeste groepen, enkel voor onze U15gew ploeg is er een aangepaste regeling gevraagd
met betrekking tot de arbeids-rustverhouding naar de wedstrijden toe op zaterdagen.
Zodoende hebben we dan ook de kleedkamers heringedeeld naar deze nieuwe planning.
Hoe zit dat nu met de Covid19 – maatregelen op Katelijne?
Intussen kent iedereen onze gouverneur Cathy Berx al wel. Zij besliste woensdag 12 augustus aanvullende
regels (link naar de politieverordening van 12 augustus). Voor Katelijne zijn vooral de regels rond sport en horeca
belangrijk. De regels rond horeca staan duidelijk in het document van Cathy Berx, voor de regels rond
georganiseerd sporten vallen we terug op de gedragscode voor sporters (link naar de gedragscode voor
sporters).

In het beknopt samengevat:
• Trainingen en wedstrijden (met contact) kunnen doorgaan. De enige restrictie is dat er maximum 50
deelnemers mogen zijn.
• De jeugdcompetities (gewestelijk, provinciaal en interprovinciaal) van Voetbal Vlaanderen worden
zoals gepland aangevat in het weekend van 5 en 6 september 2020.
• De provinciale competities (en reserven) worden aangevat in het weekend van 12 en 13 september
2020 met de geplande tweede speeldag. De ‘eerste’ speeldag zal worden gespeeld op woensdag 11
september 2020.
•

Douches en kleedkamers mogen vanaf heden terug open volgens bepaalde opgelegde criteria.

• Jullie zijn welkom op de club als toeschouwer, waarbij de intussen bekende maatregelen moeten
gevolgd worden: het mondmasker op als je niet aan het sporten bent (vanaf 12 jaar), anderhalve meter
afstand houden, handen wassen en ontsmetten, heb aandacht voor kwetsbare mensen, respecteer de
‘bubbel’-richtlijnen (op heden max.10 personen in open lucht)

•
Onze kantine is open, maar staand consumeren is nog steeds verboden. De tafels moeten
anderhalve meter uit elkaar staan, en het gezelschap aan een tafel wordt beperkt tot 10 personen per
tafel. Bovendien moet dat gezelschap bestaan uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en
de maximum 5 vaste contacten van het huishouden. Onze tappers zijn allen vrijwilligers, dus help hen de
regels te respecteren.

•
Vergeet je niet te registreren als je op de club komt: aan de toog hangt een papier dat je dient in
te vullen. Het is verplicht en alsook nuttig voor de Covid-tracing. Uiteraard waarborgen wij uw privacy, de
registratie wordt na vier weken vernietigd. Voorzie hierbij best je eigen balpen.
• Onze trainers zullen steeds zorg dragen voor het reinigen van het materiaal en het respecteren van
de regels.
Gebruik vooral je gezond verstand en bescherm je medemens.

Trainer of délégué worden?
Ondertussen hebben al onze ploegen na enig zoekwerk een gemotiveerde trainer ter beschikking, de club blijft
daarentegen steeds zoekende doorheen het seizoen naar meer trainers om de mogelijkheden te vergroten, ook
afgevaardigden die een functie op zich zouden willen nemen binnen onze club en de jeugdploegen willen
behelpen zijn meer dan welkom.
De sfeer binnen onze jeugdploegen is alvast geweldig, het plezier dat je in return krijgt is onbetaalbaar.

Vergroting werking club.
Daarnaast zoeken we ten allen tijden naar ouders/vrijwilligers die de club en de werking willen ondersteunen.
Ken je iets van webdesign, scouting, organisatie, communicatie, filmen, monteren, tappen, enzovoort … en wil je
bijdragen aan de uitbouw van het nieuwe Katelijne, kom dan zeker binnen voor een vrijblijvend gesprek zodat wij
als club onze visie kunnen toelichten.

U kan de club steeds contacteren via jeugd@kfckatelijne.be, daarnaast kan u steeds contact opnemen met
onderstaande mensen:
Pluym Claude
Wauters Kelly
Van den Brande Jody
Branswyk Kathy
Liekens Thierry

Met sportieve groeten,
Kfc Katelijne.

TVJO + HB
AVJO + HB
JC
GC + HB
DW + HB

0471/980.959
0476/222.206
0485/577.820
0477/794.275
0477/605.852

