
Korfbalvereniging KVC  
Corona-afspraken  
 

Beste gasten,  
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. Toeschouwers zijn niet toegestaan op het sportpark, met uitzondering van ouders die moeten rijden.  
2. Probeer het gebruik van kleedlokalen zo veel mogelijk te beperken.  

Kom daarom zoveel mogelijk omgekleed naar het sportpark en zorg dat je bidon vooraf is gevuld met 
water. 

3. Laat geen spullen achter in de kleedlokalen. Neem deze mee naar het wedstrijdveld.  
o Bij slecht weer. Zorg dat alles in je tas zit en zet je tas onder de bank in het kleedlokaal. (We 

maken namelijk met meerder teams beperkt gebruik van het kleedlokaal.)  
4. Het is niet mogelijk om te douchen na afloop van de wedstrijd.  
5. De kantine is gesloten. Er zal geen ranja geschonken worden in de rust. 
6. Na afloop van een wedstrijd ga je direct naar huis. Het is niet toegestaan om bij een andere wedstrijd 

te blijven kijken. 
7. Bij slecht weer is niet mogelijk om ergens te schuilen. Zorg dat je dus voorbereid bent met een paraplu 

of regenkleding.   
Bij eventuele onweer zullen we na overleg met de scheidsrechter het sportpark helaas moeten 
verlaten.  

8. Fietsen parkeren in de daarvoor aangegeven vakken.  
9. Volg de parkeerroute en gebruik de kis en ride zone. (zie onderstaande afbeelding) 

 
Wedstrijden verzetten i.v.m. te weinig speelsters 

Neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat. Dit mag u doen via de mail 
wedstrijdsecretariaat@kvklimroos.nl of telefonisch met Fraukje Geelen via 0628166773 

 
Melden van een positieve corona besmetting? 

Heeft u in het weekend bij ons gekorfbald en blijkt achteraf dat er toch iemand positief besmet was? 
Dan stellen we het op prijs als u al voordat de GGD dit misschien kan doen contact met ons opneemt. 
Dit mag u doen via de mail w.mollen@kvklimroos.nl of telefonisch met Wendy Mollen 0629291214  

 
Accommodatie auto route Kiss en Ride 

 
 

   kiss en ride zone 

   ingang fietsenstalling  

   uitgang fietsenstalling  

   ingang en Uitgang voetgangers 

                    fiets en auto route 

 

 

 

https://www.knkv.nl/faqcorona
mailto:wedstrijdsecretariaat@kvklimroos.nl
mailto:w.mollen@kvklimroos.nl

