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

Extra Nieuwsbrief over aangescherpte coronamaatregelen en barrooster 
************************************************************************************************* 
Afgelopen vrijdag (12 november) was er een nieuwe persconferentie waarin aanscherpingen van de 
coronamaatregelen zijn afgekondigd. De volgende extra maatregelen zijn op ons van toepassing: 

- Publiek is niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden. Kom daarom niet eerder dan de afgesproken 
tijd naar je training of wedstrijd en ga na afloop ook vlot weer weg. Blijf niet hangen want na jouw 
sportmoment val je in de categorie ‘publiek’.  
Het Sportbedrijf heeft de trap naar de tribune met lint afgezet. Respecteer de afzetting en blijf beneden.  
 

- De regels voor ouders die een team naar een uitwedstrijd rijden zijn aangepast. Ouders die rijden zijn 
functioneel aanwezig en zij hoeven geen QR-code te tonen om een accommodatie te betreden. Als zij in 
het horecagedeelte van accommodatie komen moet er wel een QR-code worden gescand.  
De praktijk zal waarschijnlijk zijn dat de regels op verschillende plekken weer net iets anders worden 
gehandhaafd.  
 

- Op basis van de aangescherpte regels dient de horeca om 20.00 uur te sluiten. Onze kantine valt onder 
de horecaregels en is daarom gesloten na 20.00 uur.  

 
- Op trainingsavonden is de kantine gesloten.  

 
- Naast de aangescherpte maatregelen gelden uiteraard ook de maatregelen die eerder zijn aangekondigd 

rondom het scannen van de QR code en de ‘basismaatregelen’. Blijf ook vooral thuis bij klachten of ga 
naar huis als je tijdens training of wedstrijd klachten krijgt. Gezondheid van jezelf en je medespelers gaat 
uiteraard boven alles. 

 
Schrijf je in voor bardiensten 
De aangescherpte coronamaatregelen gelden tot zaterdag 4 december. Op die zaterdag staan er diverse 
thuiswedstrijden gepland en wij willen al wel de bardiensten voor die dag gaan regelen. Mochten de corona 
maatregelen aanhouden dan is afzeggen namelijk makkelijker dan op het laatste moment alsnog organiseren.    
In eerste instantie willen wij een planning maken t/m 15 januari 2022. Voor de periode daarna komen wij later bij 
jullie terug. 
 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie het barrooster met de uren waarop bardienst nodig is. Schrijf je in 
via de KNKV-app voor 1 uurtje of meer om bardienst te doen. Tot 28 november krijg je de gelegenheid om zelf in 
te schrijven. Als het rooster dan nog niet vol is dan worden de mensen die zich niet ingeschreven hebben 
toegewezen. De toewijzingen worden gedaan door iemand van de kantinecommissie. 
Ina heeft om persoonlijke redenen besloten om uit de kantinecommissie te stappen. Totdat er een vervanger/ster 
is gevonden zal Ina nog wel het barrooster maken.  
Voor vragen over de KNKV-app of inschrijven of opmerkingen neem dan contact op met een van de leden van de 
kantinecommissie via het mailadres kantine@ekca.nl . 
 
Muizen in sporthal en de kantine 
In onze kantine zijn door een ongediertebestrijdingsbedrijf een aantal zwarte doosjes met muizengif geplaatst. Dit 
omdat het gehele complex last heeft van deze diertjes. Gelieve deze doosjes niet op te pakken/aan te raken. Graag 
opletten dat met name kinderen en of honden deze niet aanraken en ook niet achter de bar en in de keuken komen 
(daar zijn de meeste geplaatst). 
 
Crossminton 
Zondag 14 november hebben 23 spelers van EKCA-CIBOD meegedaan aan het NK Crossminton. Diverse spelers 
zijn in de medailles gevallen. Twee wethouders hadden elkaar uitgedaagd om het toernooi te openen, maar door 
de gedeeltelijke lockdown kon dit niet doorgaan, verder was het zeer geslaagd. Onze sponsor CIBOD heeft nog 
een bijdrage geleverd aan rackets voor onze vrienden van het AZC, waar wij hen bijzonder dankbaar voor zijn. Op 
14 december gaan we met een groep naar Baarn voor het NK dubbel.  
 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent, Reyer en Dirk-Jan 


