MEMO
CORONABELEID VV ANNEN

29 september

Afgelopen maandag zijn door de regering de maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus in Nederland terug te dringen
aangescherpt. Hiervan zijn er twee die direct impact hebben op vv Annen:
de sluiting van de kantine en het niet langer toestaan van publiek bij
wedstrijden én trainingen.
Vanaf vandaag gelden de volgende regels:
De kantine blijft op trainingsavonden en wedstrijddagen gesloten.
De kleedkamers blijven op de trainingsavonden voor zowel de jeugdals de senioren gesloten.
o Uitzondering voor de senioren die met Openbaar Vervoer
moeten reizen van- en naar de trainingen. Zij kunnen zich
omkleden en douchen in de daarvoor aangewezen kleedkamer.
Voor de gehele jeugdafdeling wordt op de zaterdag een kleedkamer
opengesteld, waar de jassen en trainingspakken (droog) opgehangen
kunnen worden.
o Er mag echter géén gebruik gemaakt worden van de douches.
Voor de senioren blijft het protocol betreffende gebruik van
kleedkamers op wedstrijddagen van kracht.
Zowel bij trainingen als tijdens wedstrijden zijn geen toeschouwers
toegestaan.
o Bij thuiswedstrijden wordt de begeleiding uitsluitend door de
trainers en leiders gedaan en vangen zij de kinderen op. Hier is
het dus niet toegestaan dat ouders blijven kijken.
o Ouders van kinderen die nog niet zelfstandig naar het
voetbalveld kunnen komen worden gevraagd om hun kind aan
het hek af te zetten, maar het sportpark niet te betreden. Na de
training kan het kind ook weer aan het hek worden opgehaald
(graag maximaal vijf minuten voor het einde van de training
aanwezig zijn)
Uitzondering wordt gemaakt voor (maximaal 5) chauffeurs van
tegenstanders bij Jeugdwedstrijden op wedstrijddagen.
o Voor deze chauffeurs wordt (buiten bij de koffiecorner) gratis
koffie en thee beschikbaar gesteld. Tevens wordt vanuit de
koffiecorner geregeld dat de teams in de rust en/of na de
wedstrijd ranja of thee krijgen.
Op wedstrijddagen zijn er vanuit de vv Annen ten alle tijden twee
Corona-coördinatorenaanwezig. Dit zijn afgevaardigden van het
Hoofd Bestuur en Jeugdcommissie.
Bij vervoer naar uitwedstrijden, jeugd én senioren, met mondkapje in de
auto of alleen met eigen gezinsleden in de auto plaats te nemen.

UITERAARD BLIJVEN DE VOLGENDE BASIS REGELS VAN KRACHT:
Voor alles geldt; GEZOND VERSTAND gebruiken staat voorop;
Heb je klachten: Blijf je thuis en laat je testen;
Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten
ontstaan zoals:
o Neusverkoudheid,
o Loopneus,
o Niezen,
o Keelpijn,
o (licht) hoesten,
o Benauwdheid,
o Verhoging
o Koorts en/of,
o Plotseling verlies van reuk & smaak.
DIT GELDT VOOR IEDEREEN!!
Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar en ouder
(uitzondering tijdens het sporten);
Vermijd drukte;
Was vaak je handen met water en zeep; juist ook voor- en na
bezoek van het Sportpark;
Schud geen handen;
Neem je eigen bidon of drinkfles mee;
Volg zoveel mogelijk de aangegeven looproutes die aangegeven
zijn op Sportpark de Hofakkers.

Hartelijk dank voor ieders medewerking en begrip.
#samenstaanwesterk #wijgaansamendezeklusklaren #vvannnen
Namens,
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Jeugdcommissie

