Update coronamaatregelen KVK Ninove 2 september 2020
Hieronder vindt u de maatregelen die gelden op onze club voor de
bezoekers van onze kantine. De laatste versie van de voor KVK Ninove
geldende maatregelen, is steeds beschikbaar via de website van KVK
Ninove en via onze Facebookpagina’s.
 Handen worden ontsmet bij het betreden van de club.
 Het dragen van een mondmaskers is verplicht voor iedereen.
 Wanneer bezoekers aan tafel zitten om iets te consumeren in de
kantine mag het mondmasker af. Bij elke verplaatsing in de kantine
(naar toilet, naar de uitgang, etc) wordt het mondmasker opnieuw
gedragen.
 In de kantine kan men een drankje nuttigen aan een tafel met een
maximum van 5 personen uit je persoonlijke bubbel, kinderen onder
de 12 jaar niet inbegrepen.
 Je aanwezigheid in de kantine registreer je onmiddellijk bij aankomst
per tafel via de QR code die in de kantine duidelijk aanwezig is. Op
bepaalde momenten zal er ook buiten een kantine worden
georganiseerd waar dezelfde regels gelden. De maximale bezetting
van de kantine bedraagt 100 personen binnen en 45 buiten. Indien
alle stoelen bezet zijn, worden geen bijkomende bezoekers meer

toegelaten. Rechtstaand consumeren kan niet. Rechtstaand blijven
praten aan de tafels ook niet.
 Er geldt een circulatieplan op onze club voor de kantine, waardoor
bezoekers zich telkens slechts in één richting zullen bewegen. De
kantine betreed je via de normale ingang en verlaat je via de
achterzijde. Om naar het toilet te gaan, ga je eerst langs de
achterkant naar buiten en kom je terug binnen langs de ingang. Je
kan de kantine opnieuw betreden via de ingang aan de kant van het A
plein.
 Er wordt geen publiek toegelaten op onze sportaccommodatie rond
het voetbalplein voor trainingen.
 Alle regionale voetbalwedstrijden in het amateur en het provinciaal voetbal
kunnen doorgaan met maximaal 400 bezoekers met zitplaats. Daarvoor
wordt een online e-ticket systeem uitgewerkt (zie informatie via de website
van KVK Ninove). Het dragen van een mondmasker is ook tijdens de
wedstrijden verplicht. Informatie via matchregistratie@kvkninove.be of via
0472/969043.
 Bij de jeugdwedstrijden thuis wordt publiek met maximaal 400
bezoekers toegestaan met zitplaats. Daarvoor wordt een online een
verplicht registratiesysteem uitgewerkt
(https://forms.gle/JSxLFQMf8G94uFX17). Het dragen van een

mondmasker is ook tijdens de wedstrijden verplicht. Informatie via
matchregistratie@kvkninove.be of via 0497/526364.
 Er wordt altijd 1,5 meter afstand gerespecteerd, met uitzondering van
de personen in jouw bubbel. Let er dus op als je op de club aankomt
of vertrekt, om deze afstandsregels heel strikt op te volgen.
 De ingang van de club wordt op elk moment vrij gehouden. Ook op de
parking geldt de afstandregel van 1,5 meter en is het dragen van het
mondmasker verplicht.
 Bij ziekteverschijnselen (hoest, keelpijn, koorts, snotneus, druk op de
borstkas, kortademig, diarree,…) kom je niet naar de club. Wie op
vakantie is gegaan naar een rode of oranje zone, respecteert strikt de
door de overheid opgelegde verplichte quarantaine en testinstructie.
 Ben je getest en heb je een COVID-19 besmetting opgelopen, dan
meld je dit in vertrouwen via corona@kvkninove.be.

Sportieve groeten,

Bestuur KVK Ninove

Update coronamaatregelen KVK Ninove 2 september 2020
Hieronder vindt u de maatregelen die gelden op onze club voor onze
jeugdspelers. De laatste versie van de voor KVK Ninove geldende
maatregelen, is steeds beschikbaar via de website van KVK Ninove en via
onze Facebookpagina’s.
 Handen worden ontsmet bij het betreden van de club.
 Het dragen van een mondmaskers is verplicht voor iedereen bij
aankomst en vertrek. De trainer geeft aan wanneer het mondmasker
mag op- en afgezet worden.
 Alle spelers tot U12 brengen een eigen bal, een eigen drinkbus en
een klein rugzakje mee (waarin men een mondmasker kan opbergen).
 Alle spelers vanaf U13 brengen een eigen bal, een eigen drinkbus,
voetbalschoenen en een klein rugzakje mee (waarin men een
mondmasker en schoenen kan opbergen).
 De bal wordt bij aankomst op de club ontsmet.
 De temperatuur van elke speler wordt gemeten. Bij een verhoging
hoger dan 37,3°, wordt de speler even gevraagd te wachten, en wordt
de meting na 5 minuten opnieuw uitgevoerd. Bij twijfel, wordt in
overleg met de ouders aan de speler gevraagd de club te verlaten.

 Na de temperatuurmeting wordt elke speler doorverwezen naar de
verzamelplaats op het plein per U. Spelers verzamelen daar zonder
hun ouders. De trainer wacht de spelers op.
 Bij ziekteverschijnselen (hoest, keelpijn, koorts, snotneus, druk op de
borstkas, kortademig, diarree,…) komt een speler niet naar de training
en communiceert daarover naar de trainer en coördinator.
 Een speler komt in trainingskledij naar de club en vertrekt ook terug in
zijn/haar trainingskledij.
 De kleedkamers zijn bij wedstrijden thuis nog niet toegankelijk voor
KVK Ninove spelers. Douchen is nog niet toegestaan, tenzij voor
bezoekende ploegen.
 Toiletbezoek op de club proberen we zoveel mogelijk te vermijden.
Ga nog eens naar de toilet voor je naar de training vertrekt.
 De trainingsuren zullen door de trainers stipt gerespecteerd worden.
Na de training verlaat je de club kordaat. Ouders staan de spelers op
te wachten op de parking of in de kantine.
 We begroeten elkaar zonder fysiek contact en met voldoende afstand.
 De sportieve cel zal heel strikt en consequent handelen en verwacht
van elke speler een uitzonderlijke discipline voor, tijdens en na de
training. Spelers of ouders die maatregelen bewust niet opvolgen,
worden meteen huiswaarts gestuurd. Het is belangrijk dat spelers en
ouders deze consequentie kennen én aanvaarden.

 Ben je getest en heb je een COVID-19 besmetting opgelopen, dan
meld je dit in vertrouwen via corona@kvkninove.be. Wie op vakantie
is gegaan naar een rode of oranje zone, respecteert strikt de door de
overheid opgelegde verplichte quarantaine en testinstructie.

Johan Hertveldt
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