NIEUWSBRIEF 4 – SEIZOEN 2020-2021
Beste ouder,
Beste speler,
We zijn al een maand ver in onze competitie van het nieuwe seizoen en kunnen een eerste balans
opmaken. Sommige ploegen startten sterk aan de competitie, bij andere ploegen waren de
resultaten wisselend. Maar we zien een mooie progressie en dat is waar het allemaal om draait:
iedere speler beter maken!

ORGANISATIE VOOR DE MAAND OKTOBER VOOR DE JEUGDSPELERS VAN KVK NINOVE
Onder voorbehoud van wijzigingen die altijd kunnen beslist worden door de overheid of door de
club, gaan we uit van onderstaande aanpak:
▪

▪

▪
▪
▪

Trainingen voor onze jeugdspelers vinden plaats met in acht name van ons protocol waarbij
spelers afgezet worden en opgehaald worden op de parking, handen worden ontsmet, koorts
wordt gemeten, ballen worden ontsmet, alle spelers dragen een mondmasker bij aankomst en
vertrek, trainers dragen mondmasker tijdens trainingsinstructies, kleedkamers zijn gesloten,
voetbaltassen blijven thuis. Ouders zijn welkom in de kantine, maar niet op de
voetbalaccommodatie.
Bij jeugdwedstrijden wordt publiek toegelaten. Om wachtrijen en administratie ter plaatse te
voorkomen, vragen wij u vriendelijk u telkens 24 uur voor de start van de wedstrijd te
registreren. Wedstrijden zullen doorgaan op het A en het B terrein. Rond het A plein worden
zitplaatsen aangeboden. Rond het B plein neemt u een staanplaats in. U draagt tijdens een
wedstrijd altijd uw mondmasker, zoals voorgeschreven door Voetbal Vlaanderen en houdt de
nodige afstand. Wie zich niet aan de afspraken houdt, wordt gevraagd de accommodatie te
verlaten.
Bij regenweer kan – in overleg met de sportieve cel en de trainer - uitzonderlijk gedoucht
worden na de wedstrijd, breng altijd een handdoek mee.
Wie ziek is komt niet naar de club en verwittigt de trainer via PSD
Wie zich moet laten testen of besmet is, vragen we dit te melden via corona@kvkninove.be.

PREVENTIEVE CORONAMAATREGELEN OP KVK NINOVE
▪

▪
▪

In de kantine worden de coronamaatregelen die gelden in de horeca strikt toegepast. Bezoekers
registreren zich met een QR code. Er zijn tafels waar men kan plaatsnemen met maximaal 5
personen met wie men nauwe contacten mag onderhouden in de betreffende maand.
Alle coronamaatregelen zijn geafficheerd op de website en aan de ingang van de kantine.
Wie in quarantaine moet gaan of dit advies kreeg van de arts, komt niet naar de training, ook
indien er een negatieve coronatest heeft plaatsgevonden. Je volgt altijd de voorgeschreven
quarantaineperiode. Je licht onmiddellijk de club in via corona@kvkninove.be.

WAT BIJ EEN POSITIEVE TEST EN DUS EEN COVID BESMETTING?
▪

▪

Ben je zelf besmet, dan licht je onmiddellijk de club in via corona@kvkninove.be. Daarnaast
informeer je de trainer en jeugdcoördinator. Alle speler van de ploeg gaan in dit geval verplicht in
quarantaine en moeten zich laten testen. Trainingen worden geschrapt en wedstrijden worden
verplaatst.
Woon je samen met een familielid die een positieve COVID test deed, dan informeer je zo snel
mogelijk onze club. In dat geval gaat de speler in quarantaine en wordt deze getest en na een 5tal dagen opnieuw getest. Voor de andere spelers gaan de trainingen en wedstrijden gewoon door.
Dit laatste is ook het geval indien je in de klas zit met een medeleerling die positief testte op COVID19 en waarmee je een hoog risico contact vormt. Je volgt altijd het advies van de school of het CLB
en informeert ook de club, ook wanneer je geen enkel ziektesymptoom vertoont.

SPORTIEVE CEL EN INDELING PLOEGEN
•

•
•
•

•

Zoals aangekondigd kunnen er maandelijks wijzigingen optreden in de samenstelling van de
ploegen. Sommige ploegen zullen vandaag nog niet wijzigen gezien er nog onvoldoende
wedstrijdmomenten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld bij U14).
De communicatie omtrent de ploegindeling die zal gelden vanaf oktober zal gebeuren op
zondag 4 oktober.
Dit weekend wordt er nog gespeeld volgens de huidige indeling.
Vanaf 5 oktober zullen de wijzigingen doorgevoerd worden en zal er ook getraind worden in
lijn met deze gewijzigde indeling. Vervolgens zullen opnieuw minstens 4 competitiewedstrijden
worden afgewerkt, volgens dit nieuwe schema.
We vragen jou om de gemaakte indeling te respecteren. Indien je na de ploegindeling toch
vragen hebt, dan kan je je wenden tot de jeugdcoördinator van jouw bouw.

BEDANKJE IN VERBAND MET DE MONDMASKER
Bedankt aan alle trainers, sportieve cel, vrijwilligers en bestuursleden van KVK Ninove om massaal
in te schrijven voor onze mondmaskeractie. De bestelling van de mondmaskers liet even op zich
wachten en we zijn momenteel in afwachting van een volgende levering. We danken u voor uw
steun, maar ook voor uw geduld. Wie graag nog een mondmasker besteld, kan dit nog steeds
online doen via https://forms.gle/xsBxvPsAwr2xYT7P8
Een mondmasker kost slechts 5 euro. Het mondmasker is wasbaar en dus herbruikbaar. Het is
verkrijgbaar met en zonder logo van onze club.

KLEDIJPROBLEMEN
•

•

Indien je een probleem hebt met de kledij (ritssluiting of bedrukking die los komt) na levering,
dan kan je daarvoor rechtstreeks contact opnemen met ABC. Contactpersoon: Peter Van
Damme - 0472 25 05 09 - verkoop@abc-drukkerij.be.
Te veel spelers hebben hun kledij nog niet gelabeld. Om de berg verloren voorwerpen niet te
vergroten, vragen we om alsjeblieft de kledij die nog niet getekend is, te markeren.

DATA VOOR DE AGENDA
✓ 11 november: tornooi middenbouw (onder voorbehoud)
✓ 20-21-22 november: mosselfestijn
✓ 20 december: winterhappening (met 7 wedstrijden tegen onze partnerclub KAA Gent)

TALENTDAG KAA GENT 7 OKTOBER
Op 7 oktober vindt de talentdag van KAA Gent plaats op de terreinen van partnerclub KVK Ninove.
Vanuit ons partnership werden tot en met de U12 een paar spelers aangeduid om deel te nemen
aan de trainingsmomenten die voor de meeste talentvolle jeugdspelers worden georganiseerd. Dit
is een nieuw initiatief dat dit jaar verder concreet vorm kreeg. Zo zorgen we ervoor dat Talent vroeg
wordt gedetecteerd en dat we samen sterk kunnen staan om talentvolle spelers aan te trekken naar
onze club. Ken je nog een topspeler die potentieel heeft om te voetballen op eliteniveau en die zijn
of haar kans verdient binnen of buiten onze club, neem dan contact op met tvjo@kvkninove.be. De
inschrijvingen worden op 1 oktober afgesloten.

Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

