Update coronamaatregelen KVK Ninove 24 oktober 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.
• 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 op wedstrijddagen in wedstrijdkledij naar de club en
vertrekt ook terug in zijn/haar wedstrijdkledij. Hetzelfde geldt voor
trainingskledij op trainingsdagen. De kleedkamers zijn gesloten.
• 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.
• In lijn met de richtlijnen van voetbal Vlaanderen, vragen we onze
spelers ook om niet te carpoolen.
• Spelers gaan voor of na de wedstrijd niet met elkaar of andere spelers
spelen rondom het terrein. Ze dragen bij het verlaten van de club hun
mondmasker.
• We begroeten elkaar zonder fysiek contact en met voldoende afstand.
Bij het vieren van successen wordt gevraagd aan de spelers om in lijn
met de richtlijnen van de voetbalbond onnodig fysiek contact te
vermijden. Zingen en juichen zonder elkaar rond de hals te vliegen
vormt geen probleem.

• 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.
• Heeft er iemand in je klas positief getest of is een leerkracht positief,
dan hebben we een Club aanpak uitgewerkt om preventief risico’s
zoveel mogelijk uit te sluiten. Je meldt dit altijd en zo snel mogelijk via
corona@kvkninove.be en via de trainer.
• Moet er iemand in de gezinsbubbel getest worden, dan neemt de
speler niet deel aan voetbalactiviteiten op onze club tot het resultaat
van de test bekend is, ook al mag de speler inmiddels wel naar
school. Enkel wanneer de test van de persoon in de gezinsbubbel
negatief is, mag de speler terug aansluiten bij de volgende training of
wedstrijd. Je meldt dit altijd via corona@kvkninove.be.
• Spelers die in quarantaine moeten in lijn met het beleid van onze club
omwille van een hoog of laag risico, kunnen enkel terug deelnemen
aan de training of wedstrijd, na expliciet akkoord van de TVJO.
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