Het kabinet heeft dinsdagavond 23 februari aangekondigd dat de huidige lockdown die geldt in Nederland om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in ieder geval wordt verlengd tot en met 15 maart.
De overheid heeft wel een versoepeling van de maatregelen aangekondigd voor de buitensport. Vanaf 3 maart is het
weer toegestaan dat spelers tot 27 jaar samen buiten mogen sporten. Dit betekent dat volgende maatregelen vanaf
3 maart van kracht zijn:
•

Wedstrijden van alle amateurcompetities zijn tot nader order niet toegestaan.

•

Spelers met klachten blijven thuis !

•

Spelers boven de 27 jaar mogen alleen trainen in groepen van twee personen en met onderling 1,5 meter
afstand.

•

Voor jeugdteams en spelers tot 27 jaar geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand
tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen. Dit betekent dat de spelers t/m 26 jaar
onderdeel van de seniorenteams “de Fendert 1, 2, (3), vrouwen 1 en 2” vanaf donderdag 4 maart de trainingen
kunnen/gaan hervatten op de met de trainers overeengekomen dagen en tijdstippen van 19.30 tot 20.45 uur.

•

De trainers/leiders zijn verantwoordelijk voor het opvolgen van alle genoemde maatregelen binnen de
betreffende teams tijdens de trainingen.

•

Kleedkamers zijn dicht, douchen is niet mogelijk. Tijdens de trainingsavonden is er altijd minimaal 1 kleedgang
open, voor toegang tot het toiletblok en het ballenhok. Een EHBO koffer is beschikbaar in ballenhok kleedgang 2.

•

Kantine(s) zijn gesloten.

•

Toeschouwers, ouders ect. zijn tijdens trainingen niet toegestaan of welkom. We verzoeken de leiders en
trainers van de pupillenteams, de jonge spelers te begeleiden van - en naar het met de ouders afgesproken op af
- en ophaalpunt.

•

Iedereen die klaar is met zijn of haar training wordt geacht zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
Van 21:00u ’s avonds tot en met 4:30u ’s ochtends geldt er nog steeds een avondklok!

Als er nog vragen zijn over maatregelen dan kunt u deze stellen aan de COVID-19 aanspreekpunten van de
vereniging: bestuur@vvdefendert.nl
Inmiddels heeft de KNVB besloten dat de competities niet meer worden hervat. In plaats daarvan organiseert de
KNVB kleinschalige regionale competities: de KNVB Regio Cup. Alle teams doen standaard mee tenzij zij zich hiervoor
afmelden. E.e.a. start vanaf het moment dat de coronamaatregelen dit toelaten en duurt uiterlijk t/m het weekend
van 26 en 27 juni.
We houden jullie op de hoogte van verder ontwikkelingen rondom de KNVB Regio Cup en eventuele versoepelingen
(hopelijk) op gebied van COVID’19.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur v.v. de Fendert.

