
Beste leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden, 

 

Als bestuur hebben we weer corona overleg gehad. We willen jullie graag een update geven wat de 

nieuwe maatregelen voor de club betekenen. 

 

Ten eerste: 

• Het is helaas niet anders, maar de competitiewedstrijden gaan voorlopig niet door. Nadere 

informatie over de veld- en zaalcompetitie zal op korte termijn door de KNKV gedeeld worden.  

• Er mag nog wel getraind worden. Tijdens trainingen kunnen de toiletten bij de kleedkamers 
gebruikt worden.  

• Vergaderingen graag zo veel mogelijk digitaal organiseren.  

• Publiek is nog steeds niet toegestaan, ook niet bij trainingen.  

• Basisregels blijven hetzelfde. Bij klachten, blijf thuis. Houd 1,5m afstand.  

 

Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt: 

• Qua trainingen zijn er geen beperkingen; 

• Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan; 

• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 

• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten. 

 
Voor teams in de senioren geldt: 

• Per 200 m2 mag er door 4 spelers getraind worden. (2 viertallen per korfbalvak van 20 * 20 m = 

400 m2 voor 8 spelers); 

• Er mogen maximaal 30 personen tegelijkertijd aan het trainen zijn; 

• Elke sporter en trainer houdt – ook tijdens de training – anderhalve meter afstand ten opzichte 

van elke medesporter; 

• De viertallen mogen gedurende de trainingen niet wisselen; 

• Onderlinge wedstrijdjes zijn niet toegestaan; 

• Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig; 

• Gezondheidscheck voorafgaand aan de training; 

• Kleedkamers en kantines zijn vanaf heden gesloten. 

 

Acties: 

• Tijdens de ALV van 31 augustus hebben Gerard Nijkamp en Henriëtte Schipper zich aangemeld 

voor het actie committee. Inmiddels bestaat dit committee uit verschillende leden, ook veel 

jeugdleden. Mocht je een idee hebben voor een actie, meld het bij het committee.  

• De speculaasactie eind oktober gaat door. We gaan alleen niet langs de deuren. Wat er precies 

gaat gebeuren volgt snel. De sponsorcommissie zal hierover een bericht sturen.  

 

  



Tot slot: 

• Belangrijkste vragen en antwoorden zijn te vinden via: https://www.knkv.nl/faqcorona 

• De laatste informatie over corona en sport is ook te vinden op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-

leven/sport 

 

Mochten er vragen zijn, laat het weten.  

Met sportieve groet,  

Het bestuur  

Joost, Harm, Marijke, Loes, Inge en Francien 
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