Coronaprotocol KV Atlantis
(update per 5 juni 2021).
Er is steeds meer mogelijk gelukkig. Dit protocol is een beknopte samenvatting van het
protocol verantwoord sporten van het NOC/NSF. Op basis van informatie van de overheid,
het nocnsf en de extra informatie van de KNKV gelden de volgende maatregelen bij onze
vereniging.

De accommodatie
De kantine en het terras mogen weer gebruikt worden
Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur. Een vaste zitplaats
aan een tafel is verplicht. Zitplaatsen aan de bar zijn niet toegestaan. Zelfbediening is
niet toegestaan. Zowel in de sportkantine als op het terras zijn maximaal 50 personen
toegestaan.
Reserveren (ter plekke), registratie en gezondheidscheck zijn verplicht.
Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met
uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden;
Binnen moet iemand van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen.
Als men in de kantine aan tafel zit mag deze ook af.
Kleedkamers en douches mogen ook weer open. (maximaal 4 personen)
Er is geen publiek toegestaan. (Een gereserveerde plek op het terras vormt hierop een
uitzondering)

Korfballen
Bij alle trainingen en wedstrijden is een Corona verantwoordelijke vanuit de vereniging
aanwezig om erop toe te zien dat de regels goed worden nageleefd. Dit kan een
trainer/coach zijn (wel herkenbaar d.m.v een hesje).
Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen sporten.
Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit
nodig is voor de sportbeoefening.
Onderlinge wedstrijden:
Personen tot en met 17 jaar mogen weer jeugdwedstrijden onderling en tegen
andere clubs spelen.
Personen vanaf 18 jaar mogen alleen onderling wedstrijden spelen tussen sporters
van dezelfde club.
Na de training blijven de algemene (afstand)regels van kracht. Verlaat de accomodatie
na de training zo snel mogelijk en voorkom socializen na afloop van de training.

Training schema

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

