Betreft: Corona update nummer 6

Annen, 5 juni 2021

CORONA UPDATE N.A.V. DE PERSCONFERENTIE OP 28 MEI
Vorige week was er weer een persconferentie en daarbij is relatief goed nieuws gemeld.
Hieronder delen wij het bericht van de KNVB met jullie:
Goed nieuws! Het demissionair kabinet heeft vrijdagavond aangekondigd de coronaregels met ingang van
5 juni te versoepelen. Jeugdwedstrijden tussen teams van verschillende verenigingen zijn dan weer
volledig toegestaan en voetballers van 27 jaar en ouder mogen weer normaal trainen.

Regio-cup jeugd start op 5 juni
De aangekondigde versoepelingen betekenen dat we op zaterdag 5 juni kunnen starten met de KNVB
Regio-cup voor jeugdvoetballers! We zijn er heel blij mee dat het eindelijk weer mag: het spelen van echte
wedstrijden tegen gelijkwaardige teams van andere verenigingen. En dat is natuurlijk waar voetballers het
meeste plezier aan beleven! De KNVB Regio-cup wordt gespeeld in de volgende speelweekenden: 5/6 juni,
12/13 juni, 19/20 juni en 26/27 juni. Gisteren, maandag 31 mei, is het programma gepubliceerd op
Sportlink en de Voetbal.nl-app
Helaas gelden de versoepelingen rondom het spelen van wedstrijden alleen voor jeugdteams tot en met
de O18 (formeel hanteert de Rijksoverheid t/m 17 jaar), wat inhoudt dat de Regio-cup niet door kan gaan
voor onze JO-19.
Op www.knvb.nl/regiocup heeft de KNVB een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen over de
KNVB Regio-cup.

Trainingen en wedstrijden senioren
Tweede mooie versoepeling is dat senioren met ingang van 5 juni weer volledig mogen trainen en
onderlinge trainingswedstrijdjes mogen spelen bij de eigen vereniging. Dit allemaal zonder beperkingen in
groepsgrootte max 50 personen en zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden hoeft te worden.
Helaas mogen senioren nog geen wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen.

Opening kantines, terrassen en kleedkamers/douches
Kantines (en terrassen) zijn gelijkgetrokken met de reguliere horeca en mogen dus open onder dezelfde
voorwaarden als die er voor de horeca geformuleerd zijn. Kleedkamers en/of douchegelegenheid mogen
open. Met de verruimde maatregelen is ook bekend geworden dat de kleedkamers en douches weer
mogen worden gebruikt. Uiteraard nog wel met de basismaatregelen in acht nemend, denk bijvoorbeeld
aan de anderhalve meter afstand.

Concreet betekent dat voor de vv Annen
-

Zoals beschreven zal een groot gedeelte van de jeugd nog deelnemen aan de Regio-cup.
Er is geen publiek welkom op het sportpark.
Vanaf 5 juni mogen senioren ook weer trainen zonder inachtneming van de 1,5 mtr.
De kleedkamers gaan weer open en er mag gedoucht worden (met 1,5 mtr afstand).
Sportkantine gaat open: Hier gelden dezelfde regels als voor de overige horeca;
De kantine gaat vanaf zaterdag 5 juni weer open gaan, onder de geldende voorwaarden van de
horeca Een vaste zitplek aan een tafel is verplicht. Zitplekken aan de bar zijn niet toegestaan.
*Eet- en drinkgelegenheden mogen open zijn tussen 06:00 en 22:00.
*Zelfbediening is niet toegestaan.
*Entertainment, zoals liveoptredens of videoschermen, is niet toegestaan. Alleen
achtergrondmuziek is toegestaan.
*Een reservering, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.

Tot ziens op het sportpark voetballers!
Sportieve groet,
Jeugdcommissie en Bestuur vv Annen

