
 

Beste korfballers,  

 

M.i.v. zaterdag 12 juni mogen er weer competitie wedstrijden gespeeld gaan worden. I.v.m. het 
coronavirus gelden er op ons sportcomplex de volgende regels:   

  

Algemene veiligheid- en hygiëneregels  

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of 

koorts (vanaf 38 C°). 

• Blijf thuis als iemand in het huis waar je woont koorts (vanaf de 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten heeft. Iedereen 24 uur klachtenvrij? Dan bent u weer van harte 
welkom.   

• Blijf thuis als iemand in het huis waar je woont positief getest is op het coronavirus. 10 dagen 
na het laatste contact moment met deze persoon ben je weer van harte welkom.  

• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

• Schud geen handen. Houd 1,5 meter afstand.  

  

Veiligheid- en hygiëneregels clubhuis  

• Was of desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij het verlaten van de sportlocatie bij de 
daarvoor aangewezen voorzieningen. Volg de aanwijzingen op van de corona coördinatoren. 

• In de kantine en op het terras is het houden van 1,5 meter afstand vanaf 18 jaar verplicht. Kom 
je uit hetzelfde huishouden? Dan is deze regel niet van toepassing.  

• In de kantine is het dragen van een mondkapje verplicht behalve als u zit. 

• Per 5 juni mogen de kleedkamers en douches weer worden gebruikt. Uiteraard nog wel met 
inachtneming van de basismaatregelen, denk bijvoorbeeld aan de anderhalve meter 
afstand. Dit houdt in dat er twee douches per kleedkamer gebruikt kunnen worden en dat er 
maximaal 6 personen in een kleedkamer aanwezig mogen zijn. 

 

Corona coördinator  

• Er zijn corona coördinatoren aanwezig. Zij zijn te herkennen aan een gekleurd hesje. De 
coronacoördinatoren geven informatie over de algemene veiligheid- en hygiëneregels en 
houden toezicht op de naleving hiervan.  

• Volg altijd de aanwijzingen op van de corona coördinatoren.  

  

Registreren 

• Volgens de richtlijnen van het RIVM zijn wij als vereniging verplicht om bij te houden wie er 
op ons complex aanwezig zijn. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de sportlocatie 
verzoeken wij u een QR-code te scannen. Door het beantwoorden van een aantal 
gezondheidsvragen ben je geregistreerd bij KCC als bezoeker. Geen klachten? Dan ontvang je 
via de app een groene kaart waarmee je naar binnen kan.  

Parkeren 

• Omdat sporthal Schenkel, die naast onze veldlocatie ligt, momenteel dienst doet als 
vaccinatielocatie van de GGD  kan het zijn dat het parkeerterrein bij onze veldlocatie vol is.  
U kunt dan uitwijken naar de nabij gelegen parkeerterreinen van de voetbal- en/of hockey 
vereniging. 



 

Toegang van chauffeurs/toeschouwers 

• Zoals bekend zijn toeschouwers helaas niet welkom op de sportterreinen. Chauffeurs van 
bezoekende teams zijn wel welkom maar wel in een beperkt aantal per team. Wij verzoeken 
jullie hier rekening mee te houden. 

• Na afloop van hun wedstrijd mogen sporters niet bij een andere  wedstrijd kijken, maar wel op 
het terras of in de sportkantine plaatsnemen. Wel verzoeken we jullie vriendelijk om na de 
wedstrijd zo snel mogelijk weer naar huis te gaan. 
 

Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen 
bij elkaar te brengen. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van KCC/CK Kozijnen 

 

 


