Coronaprotocol KV Atlantis
(update per 23 januari 2021)
Helaas is de lockdown nog wat langer van kracht en kunnen we nog niet de zaal in.
Ondanks dat we in een deze lockdown zitten zijn er toch mogelijkheden om te sporten. Op
basis van informatie van de overheid, het nocnsf en de extra informatie van de KNKV gelden
de volgende maatregelen bij onze vereniging.

De sporthal
De sporthal is dicht

De training
De trainingen vinden plaats op het veld. Bij slecht weer laat de trainer weten of de training
doorgaat of niet.
Bij alle trainingen is een Corona verantwoordelijke vanuit de vereniging aanwezig om erop
toe te zien dat de regels goed worden nageleefd.
Voor teams in de A-jeugd en jonger geldt:
Qua trainingen zijn er geen beperkingen.
Onderlinge wedstrijden binnen de vereniging zijn toegestaan.
Kleedkamers en kantines zijn gesloten.
Gezondheidscheck moet worden gedaan voorafgaand aan de training.
Spelers die uitkomen in de A-jeugd en 18 jaar of ouder zijn, mogen meetrainen met de
A-jeugd mits deze groep in ruime minderheid vertegenwoordigd is.
Kom op tijd, maar niet te vroeg, en verlaat het veld direct na de training.

Training schema
Kom op tijd, maar niet te vroeg, en verlaat het veld direct na de training.

Algemeen
Heb je klachten? Uiteraard blijf je dan thuis!
We zullen dit samen moeten doen en we vertrouwen er daarbij natuurlijk op dat iedereen
meewerkt en indien het niet helemaal lukt elkaar erop aanspreekt, zodat de sportactiviteiten
doorgang kunnen blijven vinden.
Uiteraard beslissen leden of hun ouders zelf of ze willen trainen. Voel je je daar niet lekker
bij, volg dan je gevoel en deel dat met je trainer of de Technische Commissie.
Kom je niet trainen, kies er dan voor om zelf iets aan beweging te blijven doen zodat je geen
conditieachterstand hebt als we weer mogen starten.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Het bestuur en de technische commissie van KV Atlantis
voor vragen kunt u contact opnemen met, Kris Geusebroek
kristiaan.geusebroek@kvatlantis.nl / 06-30697223

