Haelen, 5 november 2021
Betreft: Aangescherpte maatregelen voor amateurvoetbal vanaf 6 november 2021

Beste leden, supporters en ouders/verzorgers van de jeugdspelers van RKVV Haelen,
Omdat de besmettingscijfers oplopen en ook de ziekenhuisopnames stijgen, heeft de overheid deze
week nieuwe maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen gaan in per zaterdag 6 november 2021.
Het voetbalveld blijft voor iedereen toegankelijk. Het trainen blijft dus mogelijk en ook de
wedstrijden zullen doorgang vinden. Toch gelden er ook maatregelen voor sportverenigingen. Deze
maatregelen vragen veel van de vrijwilligers, de voetballende leden en het publiek:
Voor de binnenruimtes van het sportpark, de toiletten, de bestuurskamer, de sportkantine, maar ook
de kleedkamers etc. is een coronatoegangsbewijs verplicht. Ook het terras valt onder de horeca,
zodat ook voor het terras een coronatoegangsbewijs verplicht is. Alle bezoekers van het sportpark,
waaronder ook de leden worden verstaan, hebben een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van
het kunnen betreden van de binnenruimtes en specifiek het betreden van de kleedkamer.
Alleen voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, zoals trainers, coaches, leiders en
vrijwilligers geldt dat zij geen coronabewijs hoeven te tonen.
Voor het publiek geldt buiten het advies om 1,5 meter afstand te houden.
De nieuwe maatregelen gaan al per 6 november 2021 in. De overheid heeft aangegeven er begrip
voor te hebben als niet alle praktische zaken direct (volledig) geregeld zijn. Voor RKVV Haelen
betekent dit dat de komende weken veel afgestemd en georganiseerd moet worden.
Het bestuur van RKVV Haelen is verantwoordelijk en voelt zich verantwoordelijk voor het opvolgen
van de overheidsmaatregelen. Dit doen wij in het belang van RKVV Haelen, onze gezondheid en onze
maatschappelijke verplichting.
Omdat het bestuur niet alleen voor handhaving van de maatregelen kan zorgdragen, wordt een
vriendelijk maar tegelijkertijd dringend beroep gedaan op iedereen die bij RKVV Haelen betrokken is
om samen deze periode door te komen. Het bestuur gaat er dan ook van uit dat ook jullie je
verantwoordelijkheid nemen. Wij rekenen erop en gaan ervan uit dat iedereen voor wie het verplicht
is een coronatoegangsbewijs kan tonen en dat:
- het de vrijwilligers van RKVV Halen niet onnodig moeilijk wordt gemaakt;
- er begrip wordt getoond voor de te nemen maatregelen;
- iedereen medewerking zal verlenen aan toegangscontrole;
- de vrijwilligers die de toegangscontrole zullen uitvoeren met respect worden behandeld en
- de aanwijzingen van die vrijwilligers direct zullen worden opgevolgd.
Er is voorgeschreven dat er controles moeten worden uitgevoerd op het hebben van een
coronatoegangsbewijs. Er wordt op dit moment afgestemd hoe dit vorm zal krijgen en zal worden
georganiseerd. De insteek van het bestuur is dat de trainingen en wedstrijden moeten doorgaan en
dat dit voor gaat op alle andere voorzieningen op het sportpark. Het is duidelijk dat er meer dan
voorheen door de overheid toezicht zal worden gehouden en handhavend zal worden opgetreden. In
de uiterste situatie kan overtreding van de maatregelen leiden tot boetes en sluiting van de kantine
of het sportpark. Dit moeten we met zijn allen zien te voorkomen.

Het NOC*NSF heeft een protocol verantwoord sporten opgesteld waarin de kaders van de
maatregelen per 6 november 2021 zijn terug te lezen. Het protocol verantwoord sporten is te
downloaden via: https://nocnsf.nl/media/4961/protocol-verantwoord-sporten-v04112021-1.pdf
Wij rekenen op jullie begrip en danken jullie bij voorbaat voor jullie medewerking.
Het bestuur van RKVV Haelen

