Beste leden, trainers, vrijwilligers, ouders en verzorgers,

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober opnieuw landelijke maatregelen aangekondigd
in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen stijgt helaas nog steeds te snel
en ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. Ondanks het feit dat veel mensen en
sportaanbieders zich goed aan de richtlijnen hebben gehouden, zijn strengere maatregelen
nodig om de verspreiding van het virus in te dammen. Laten we er samen voor zorgen dat
het sporten niet helemaal wordt stilgelegd!
Voor alle volwassen leden komen alle trainingen en wedstrijden te vervallen. Dit is in
ieder geval voor de komende vier weken.
Voor alle jeugdleden geldt, dat zij nog wel kunnen trainen. Wedstrijden komen voor de
komende 4 weken te vervallen. Het is niet mogelijk om te kleden en/of te douchen. De
kleedkamers blijven voor, tijdens en na de training dicht. De kleedkamers kunnen gebruikt
worden als verkeersruimte voor toegang van de zaal, probeer in- en uitgaand verkeer te
scheiden door de ene te gebruiken als ingang en een ander voor de uitgang
Jeugd leden die bij senioren teams trainen en die nog geen 18 jaar zijn kunnen in principe
mee trainen met een jeugd team. Dit moet in overleg gaan met de desbetreffende
trainer/ster. Neem daarvoor zelf contact op met de trainer of benader iemand van het
bestuur.
Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje
te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Jeugdteams vanaf 13 jaar en trainers
dragen bij binnenkomst en vertrek van de sporthal een mondkapje. Als teams starten met
de training mag het mondkapje af.
Voor en na de training houdt iedereen van 13 jaar en ouder 1,5m afstand tot elkaar.
We zijn aan het kijken of het mogelijk is om de trainingstijden en -locaties voor de jeugd te
optimaliseren. Mocht dat betekenen dat er iets verandert in de trainingstijden, dan wordt dat
via de trainers doorgegeven aan de spelers.
Publiek en ouders mogen nog steeds niet kijken tijdens de trainingen op tribunes of
langs het veld.
Wij blijven in contact met de NeVoBo en zullen altijd de richtlijnen van het RIVM en de
NeVoBo volgen. Wanneer wij meer weten zullen wij dit met jullie delen.
Mocht je vragen hebben kun je altijd contact op nemen met bestuur.
via secretariaat@krathos.nl en/of telefonisch bij de secretaris Nancy Zuur (06-23242861)
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