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******************************************************************************* *********** 

Nieuwsbrief corona update september 2020 
************************************************************************************************* 
 
 
 
 
Maandag 28 september 2020 heeft het kabinet aangescherpte maatregelen afgekondigd om de verspreiding van 
het coronavirus te beteugelen. Jullie hebben de persconferentie vast ook gezien.  
 
Voor ons gelden er ook aangescherpte maatregelen en die zetten we voor jullie hieronder op een rijtje: 
 

- Geen publiek bij wedstrijden: om sociale contacten te vermijden is het de komende weken niet meer 
toegestaan om te kijken. Blijf ook niet bij een ander team kijken als je net daarvoor jouw eigen wedstrijd 
hebt gespeeld. Na het laatste fluitsignaal van je wedstrijd ruim je op en verlaat je het terrein.  
 
Ons kunstgrasveld ligt in de openbare ruimte en is niet goed afsluitbaar. We zouden graag zien dat 
iedereen zich aan de aangescherpte regelgeving houdt en geen discussie uitlokt door bijvoorbeeld op het 
gras of de blokken van het Krajicek-veldje te gaan staan. De maatregelen worden niet voor niets 
afgekondigd, dus verlaat het terrein ook voor je eigen gezondheid.     
 

- Chauffeurs van jeugdteams vallen onder ‘teambegeleiding’ en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.  
(Bron: Rijksoverheid.nl) 
 

- Geen publiek bij trainingen: in de appgroepen van de jeugdteams is dit al gedeeld. Publiek (ouders) 
kunnen helaas niet blijven kijken.  
 

- De kantine is gesloten. Er zal ook geen pauzedrankje tijdens de rust worden verzorgd. Neem je eigen 
bidon mee.  
 

- Tijdens de trainingen zijn de kleedkamers gesloten, je kunt wel gebruik maken van de toiletten. Dus kom 
in je trainingskleren naar EKCA.  

 
Tenslotte heeft het KNKV laten weten dat zij samen met NOC*NSF spoedig met een nadere reactie komt. Als deze 
gevolgen heeft voor EKCA dan komen we uiteraard weer bij jullie terug.  
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan 


