
Beste leden 

 

Met de verstrengde maatregelen vanuit de overheid en de extra verscherpte aanvullingen vanuit de 

Provincie Antwerpen omtrent de bestrijding van het Coronavirus, heeft dit ook zijn gevolgen voor 

onze sportclub. Concreet betekent dit het volgende: 

  

- Jeugd (jonger dan 18 jaar): 

 

o Contactloos trainen is toegestaan 

▪ De voorschriften qua handhygiëne en het opzetten/opruimen/desinfecteren 

van het trainingsmateriaal blijven van toepassing.  

▪ Men komt in sportkledij naar de training 

▪ Iedereen boven de 12 jaar komt toe met mondmasker 

▪ Tijdens het sporten is geen mondmasker verplicht 

▪ Geen toeschouwers toegelaten. 

▪ Men registreert zijn aanwezigheid op Twizzit, zodat iedereen kan 

gecontacteerd worden, indien nodig.  

 

o Tijdens de trainingen in de week blijven het clublokaal en de kleedkamers gesloten  

o In eerste instantie hoopt de KBKB erop dat de jeugdcompetitie gewoon start zoals 

gepland (weekend van 5/6 september 2020). 

 

- Senioren (+ 18 jaar): 

 

o Trainingen en (oefen)wedstrijden zijn verboden voor de komende 4 weken. 

o De start van de veldcompetitie werd door de KBKB (voorlopig) verschoven naar half 

september (weekend van 19/20 september 2020). 

 

-  Het clublokaal: 

  

o Tijdens de maand augustus zal onze kantine (voorlopig) enkel op zaterdag geopend 

zijn van 15u tot 19u 

▪ Procedure voor bestelling van dranken en het éénrichtingscircuit voor een 

toiletbezoek blijft van toepassing 

▪ Iedereen boven de 12 jaar komt toe met mondmasker 

▪ Een mondmasker is verplicht wanneer men zich in de kantine of op het 

terras verplaatst (bijvoorbeeld om te bestellen of om naar het toilet te gaan) 

▪ Men neemt plaats met max 4 personen per tafel of met het aantal personen 

die behoren tot hetzelfde gezin. 

▪ Gezelschappen dienen 1,5m afstand te bewaren. 

▪ Iedereen dient zijn/haar naam te noteren op het daarvoor bestemde 

registratieformulier  

 

Wij zijn bezorgd om uw gezondheid en vragen daarom vriendelijk, maar met aandrang, om zich aan 

de voorgeschreven regels te houden. 

 

Mocht u nog vragen hebben of is er iets onduidelijk, aarzel dan niet om ze stellen via 

voorzitter@minervakc.be  

#staysafe #samentegencorona #steunuwclub 

Het bestuur 
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