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Ook binnen VS Kortenaken passen we extra maatregelen toe, zodat
alle voetbal- en randactiviteiten op een veilige manier kunnen
verlopen.

Coronamaatregelen

BASISREGELS.
Bij het betreden van de voetbalsite ontsmet je steeds je handen aan de ingang. De
aanwezigheden van alle jeugd- en seniorenspelers worden nauwlettend opgevolgd, om bij
een eventuele besmetting snel te kunnen handelen.
Over de hele site gelden volgende regels:
- Blijf thuis bij symptomen of indien je (on)rechtstreeks in contact kwam met een
positief getest persoon
- Afstand houden
- Dragen van een mondmasker vanaf 12 jaar (vanaf de parking!)
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CIRCULATIE.
Rondom de kantine en kleedkamers wordt de te volgen richting steeds aangegeven met pijlen.
Een schets van de richting die gevolgd moet worden:
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WEDSTRIJDEN.
Alle wedstrijden (competitie & vriendschappelijk) worden tot nader order geannuleerd.

TRAININGEN.
Alle trainingen gaan outdoor door.
Techniek- en keeperstrainingen worden gepauzeerd.
Tot nader order is publiek tijdens trainingen verboden.
Spelers van U6 en U7 worden door één ouder naar het trainingsveld gebracht, nadien verlaten
ze de site. Alle andere leeftijdsgroepen worden afgezet aan de witte poort en gaan zelfstandig
naar het trainingsveld.
Het ophalen gebeurt voor alle ploegen aan de witte poort. De trainers begeleiden hun ploeg
naar de uitgang, hier staan de ouders om hun kind op te halen. Nadien wordt de site
onmiddellijk verlaten.
In de verlengde herfstvakantie (2 tot en met 15 november) wordt er getraind door U6-U12 op;
Woensdag en zaterdag (4, 7, 11 en 14 november)
De uren worden ingevuld door de desbetreffende trainers (voorkeur overdag om optimaal te
kunnen spreiden).
Voor de groepen U13-U17 is trainen in groep verboden, toch willen we deze spelers
aanmoedigen om te blijven sporten. VSK stelt daarom 3 veldjes ter beschikking op het Cterrein (de andere velden worden niet gebruikt!). Hier kan in groepjes van maximum 4
personen getraind of een wedstrijdjes gespeeld worden. Dit gebeurt in samenspraak met de
trainer.

KLEEDKAMERS.
De kleedkamers blijven tot nader order gesloten. Onder het afdak en de voorziene tent is het
mogelijk om schoenen te wisselen en/of kledij te wisselen.

KANTINE.
De kantine volgt de regels van de horeca en is dus nog steeds gesloten. De toiletten zijn wel
toegankelijk.

