
Korfbalvereniging KVC  
Corona-afspraken  
 

Hallo Leden en ouders/verzorgers, 
 
Nu het corona virus weer om zich heen grijpt en ook van invloed is op onze vereniging wil we de 
volgende afspraken met jullie maken, waarin de richtlijnen van het RIVM natuurlijk voorop staan.   
Wij vinden het belangrijk om tijdig door jullie geïnformeerd te worden, zeker nu de uitslagen van de 
test, het bron en contactonderzoek soms wat langer op zich laten wachten.  
Kijk voor aanvullende informatie over de richtlijnen van de KNKV: op https://www.knkv.nl/faqcorona  
 
Algemene vernieuwde afspraken 

1. Meld procedure KVC bij klachten. 
2. Geen toeschouwers bij wedstrijden en trainingen. 
3. Kantine is gesloten. 

o Geen ranja in de rust. 
4. Kleedlokalen.  

o Beperk het gebruik van de kleedlokalen zo veel mogelijk. 
o Niet douchen.  
o Kom zoveel mogelijk omgekleed naar het sportpark, vul thuis je bidon en zorg dat je 

naar het toilet bent geweest. 
5. Na afloop van de training en wedstrijd ga je direct naar huis.  
6. Mondkapjes in de auto verplicht vanaf de C1 t/m de senioren. Hiervoor dien je zelf te 

zorgen. (Dat geld ook voor de ouder die rijdt.) 
7. Ouders die rijden voor jeugdleden t/m 17 jaar zijn toestaan om te kijken bij wedstrijden.  

 
Uitgebreider uitleg vernieuwde maatregelen 
 

1. Procedure KVC → melden van klachten 
We willen graag dat je het bij de club meldt als je; 

• 10 dagen in quarantaine moet, omdat je in aanraking ben geweest met iemand die 
positief getest is op COVID’19.  

• Klachten hebt en je hebt een test aangevraagd.  

• Een positieve uitslag hebt. 
Dit omdat het gevolgen heeft voor een langere periode en het voldoende aantal speelsters 
bij een wedstrijd.  

 
Aan wie geef je het door? 
Je geeft het altijd zelf op 2 plekken door binnen de club.  
Jeugdleden A t/m Welpen 

• Coach (i.v.m. wedstrijden)  

• Blokhoofd TC  
A-B   Catelijne Kieneker  0639200976 
C-D   Ellen van Rooij  0615242727 
E-F-Welpen  Elianne Michelbrink 0630017770 

Senioren  

• Coach 

• Aanspreekpunt TC 
Senioren   Wendy Mollen   0629291214 

 
Uiteraard volg je daarnaast alle stappen die de GGD je vraagt te doen.  

 

https://www.knkv.nl/faqcorona


  

2. Geen toeschouwers/ouders bij wedstrijden en trainingen  
Het bestuur / tc zal er op toezien dat er geen publiek is bij wedstrijden of trainingen. Ouders 
dienen buiten de hekken / op de parkeerplaats te wachten.  
Zet  je dochter af bij de kiss en ride zone.  

3. Kantine is gesloten 
Het is alleen toegestaan om de kantine te openen voor het openen van kleedlokalen, de 
lichtmasten aan te zetten of een koelelement te pakken. 

4. Kleedlokalen  
Beperk het gebruik van het kleedlokaal zo veel mogelijk.  
Schoenen worden buiten aangetrokken en dus niet in het kleedlokaal.  
Niet douchen  
Douchen na afloop van de wedstrijd is niet toegestaan. 
Toiletgebruik 
Ga voorafgaand aan de training of wedstrijd thuis naar het toilet.  
Bidons 

 Zorg dat je bidon thuis al gevuld is. 
Handen desinfecteren  / wassen  
Was voor de training en wedstrijd thuis je handen. 

5. Na afloop van de training en wedstrijd ga je direct naar huis.  
Het is niet toegestaan om na een wedstrijd bij een ander team te gaan kijken.  
Ga na een wedstrijd of training direct naar huis.  

 
Uitwedstrijden 

6. Mondkapjes in de auto verplicht vanaf de C1 t/m de senioren. 
Je bent verplicht om een mondkapje in de auto te dragen.  
Je bent zelf verplicht om te zorgen dat je een mondkapje bij je hebt.   

7. Ouders die rijden voor jeugdleden t/m 17 jaar zijn toestaan om te kijken bij wedstrijden.   
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder 
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven 
kijken naar de wedstrijd.  
Probeer zoveel mogelijk dezelfde personen op de heen en terugweg in dezelfde auto te 
vervoeren.  

 
Algemeen geldende afspraken per leeftijd voor wel of niet komen trainen/spelen. 
Basisschool leeftijd, tot en met 12 jaar: (welpen - E - F - D) 

o Voor kinderen van de basisschool gelden voor sporten dezelfde afspraken als die op de 
basisschool gelden. 

o Hiervoor kun je de beslisboom van het RIVM gebruiken als check om te weten of je mag 
komen trainen/spelen of niet. https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-
kinderen-toelaten  

 
Leeftijd vanaf 13 jaar een ouder 

o Blijf thuis als je de volgende klachten hebt; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest, verhoging.  

o In alle tijden (voor, na en tijdens de training) houd je zoveel als kan 1 ½ meter afstand van 
medespelers, scheidsrechters, coach en trainers. 

o Voorkom dat je langer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter bent van een 
ander, dan zou je namelijk volgens de richtlijnen van  het RIVM in quarantaine moeten 
wanneer iemand positief getest wordt.  

 

 
 
 
 

https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten


  

 
Accommodatie auto route Kiss en Ride 
 

 
 
Verzamelplek bij aankomst van de training op het gras. Let op: Houd 1,5 meter afstand. 
Wacht hier totdat je trainster je komt halen, zo voorkomen we drukte bij het materialenhok.  
 

 
Neem je verantwoordelijkheid zodat we met z’n alle kunnen blijven sporten. 
 
Voor vragen of opmerkingen mag u contact opnemen met Wendy Mollen 0629291214. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur en Tc KVC 

   kiss en ride zone 

   ingang fietsenstalling  

   uitgang fietsenstalling  

   ingang en Uitgang voetgangers 

                    fiets en auto route 

 

 

 


