NIEUWSBRIEF 5 – SEIZOEN 2020-2021
Beste ouder,
Beste speler,
Het zijn heel speciale tijden voor ons allemaal. Wij hopen in de eerste plaats dat jullie allemaal
gezond zijn en dat jullie familie het goed stelt. COVID 19 was ook voor onze club helaas de laatste
weken een ernstige realiteit. Nog herhaaldelijk bereiken ons berichten dat spelers een hoog risico
of een laag risico contact hadden én dat er ook positieve besmettingen zijn. Daarom roepen we
iedereen op om jullie strikt en met veel discipline aan de regels te blijven houden. Nu de cijfers wat
in dalende richting gaan, wordt de verleiding snel groot om wat te verzaken aan de strenge regels.
Hou vol! Doe dat in de eerste plaats voor jezelf, maar ook uit respect voor de ouders van onze
spelers die in de zorg werken, voor de verpleegkundigen en de artsen die dagelijks het virus in de
ogen kijken en die geen keuze hebben, maar hun job moeten doen in heel moeilijke
omstandigheden. De keuze om al dan niet de regels met de voeten te treden, die maak jij elke dag
zelf. Het vraagt veel opoffering, van ons allemaal, maar we dromen allemaal van een toekomst, en
hopelijk is die niet al te ver weg, waarin we opnieuw kunnen genieten van voetbalmomenten op
zaterdag en zondag, met elkaar. Dus hoe strenger we nu zijn, hoe meer kans dat er opnieuw
versoepelingen kunnen optreden waar we allemaal naar uitkijken. We dragen iedereen die het
moeilijk heeft ook een warm hart toe.

HUIDIGE SITUATIE EN ORGANISATIE VOOR DE KOMENDE PERIODE




Elke beslissing die werd genomen, blijft altijd voorwaardelijk, gezien de constant evoluerende
corona situatie. Wij blijven deze situatie op de voet volgen en volgen ook het standpunt van
alle wetgevende instanties. In overleg met de sportieve cel en het bestuur, zullen we u steeds
tijdig informeren over wijzigingen, net zoals we dat de afgelopen periode hebben gedaan.
Hier nog even een stand van zaken:
o Tot en met 29 november zijn alle voetbalactiviteiten binnen onze jeugdwerking van KVK
Ninove stopgezet in lijn met de wettelijke regeling en de richtlijnen van de Stad Ninove.
o Vanuit Voetbal Vlaanderen is inmiddels beslist om het eerste weekend van de
voetbalcompetitie voor alle amateurcompetities te plannen op zaterdag 9 en zondag
10 januari 2020, en dat geldt ook voor de jeugdwedstrijden.

o
o

o
o

Vanaf U14 mag sporten in georganiseerd verband niet tot 13 december en zijn
trainingen dus ook niet mogelijk.
Outdoor voetballen voor kinderen met geboortejaar 2008 of later, is wel toegelaten
(zowel trainingen als wedstrijden), maar is op dit moment tot nader order vanuit de
Stad Ninove tot en met 29 november ook verboden.
Conclusie, alle activiteiten liggen tijdelijk stil.
In functie van de beslissing na 29 november, zal er in december vanuit de sportieve cel
een aanbod worden voorzien voor bepaalde ploegen voor de komende periode.
Daarop zullen we in onze volgende nieuwsbrief terugkomen.

TOEGANG TOT ONZE CLUB



De club is voorlopig gesloten tot 29 november.
Naar de club komen trainen in kleine groepjes is niet toegestaan. Wie het terrein van de club
betreedt, is daar onwettig aanwezig. De politie voert daarop regelmatig controles uit.

VOETBALHUISWERK








We hopen dat alle spelers konden genieten van de verlengde vakantie. Voor de eerste 2 à 3
weken had de sportieve cel alle spelers voetbal huiswerk doorgestuurd. Ook voor de komende
weken wordt een vervolgaanbod voorzien. We verwachten van onze spelers dat ze dit
voetbalhuiswerk ernstig nemen en als het mogelijk is ook eens een signaal geven naar hun
trainer en/of naar de jeugdcoördinator omtrent de inspanningen en resultaten die ze op eigen
initiatief nemen.
Aan de spelers van de onderbouw werd ook gevraagd om regelmatig een filmpje door te
sturen. We hopen dat al onze ouders erin slagen om samen met onze spelers het
voetbalhuiswerk door te nemen en onze spelers actief te stimuleren bij hun sportbeoefening.
Het is belangrijk dat alle spelers hun conditie en technisch niveau blijven verbeteren zodat ze
op minstens hetzelfde niveau als voor de stop de draad terug kunnen opnemen na deze
rustpauze.
We raden jullie ook aan om goed op jullie gezonde voeding te letten, veel fruit te eten en veel
water te drinken en zo weinig mogelijk frisdrank.

PREVENTIEVE CORONAMAATREGELEN OP KVK NINOVE



Wie zich moet laten testen, besmet is, of een hoog of laag risico contact had met een
besmette persoon, vragen we dit nog steeds te melden via corona@kvkninove.be.
Op die manier kunnen we zodra we opnieuw opstarten, goed in kaart brengen, welke
spelers nog even een quarantaine moeten respecteren en welke spelers beschikbaar zijn
om aan een training deel te nemen.

INDELING PLOEGEN




Zoals aangekondigd kunnen er maandelijks wijzigingen optreden in de samenstelling van
de ploegen. Het spreekt voor zich dat de ploegindeling bij de heropstart van de trainingen
in eerste instantie ongewijzigd blijft. We zullen later beslissen wat een relevante timing is
om de groepsindeling te herbekijken.
We vragen onze spelers en hun ouders om de beslissingen van de sportieve cel te steunen
en er vertrouwen in te hebben, dat sommige (al dan niet tijdelijke) keuzes weloverwogen
worden gemaakt.

BESTELLING MONDMASKER
Alle mondmasters zowel voor volwassen als voor kinderen, zijn momenteel in voorraad. Een
mondmasker kost 5 euro. Het mondmasker is wasbaar en dus herbruikbaar. Het is verkrijgbaar
met en zonder logo van onze club. U kan nog steeds een bijbestelling plaatsen via
https://forms.gle/pykVtzbZbfs8tCCGA

VOORSTELLING SPELERSRAAD EN OUDERRAAD
Inmiddels hebben we onze eerste vergaderingen met de nieuw opgerichte spelers- en ouderraad
opzitten. Wie graag eens informeert of iets op de agenda plaatst van deze vergaderingen, kan altijd
vrijblijvend contact opnemen met de leden van deze vergaderingen. Er is plaats voor sportieve en
extra-sportieve zaken. Het kerncomité van de ouderraad wordt samengesteld door onze TVJO,
AVJO en door Roel Van Der Meulen (coördinatie ouderraad voor onderbouw, U10 en U11) en
Wesley Perdaens (coördinatie ouderraad voor bovenbouw, U12 en U13).
We zullen niet nalaten om bepaalde beslissingen of acties te delen via onze nieuwsbrief. Er kwamen
alvast een aantal constructieve ideeën uit de eerste overlegmomenten waarmee we verder aan de
slag kunnen. Wij danken alle spelers en ouders die zich hebben geëngageerd.

AFHAALRESTAURANT
We doen graag nogmaals een warme oproep! Met veel spijt in het hart hebben we al heel wat
commerciële activiteiten van onze club dit jaar in het water zien vallen. Toegegeven, een duwtje in de
rug gaan we zeker nodig hebben en daarom rekenen we op onze supporters, spelers en hun ouders,
onze jeugdopleiders en alle vrijwilligers om ons afhaalrestaurant aan te prijzen aan vrienden en familie.
We willen onze afgevaardigden en jeugdopleiders danken die hard hun best hebben gedaan om de
bekendmaking te ondersteunen. Wij zouden het appreciëren indien jullie het initiatief ook kunnen
delen op sociale media. Via deze link kan je je bestelling online plaatsen tot 24 november https://forms.gle/kkujSZjtmXYyjMhi7.
Je kan deze link ook delen met je ganse adresboek. Heel erg bedankt alvast voor je geweldige steun
vanwege de ganse KVK Ninove familie.
DATA VOOR DE AGENDA
 KVK Ninove afhaalrestaurant op 27, 28, 29 november 2020
 20 december: winterhappening (onder voorbehoud)

Sportieve groeten,
Johan Hertveldt
TVJO – KVK Ninove

Jeugdbestuur
KVK Ninove

