Aangescherpte maatregelen
Maandag 28-9-2020 zijn door de regering aangescherpte maatregelen bekend
gemaakt om de verspreiding van het Corona virus terug te dringen.
Voor onze voetbalsport zijn de volgende maatregelen vanaf
dinsdag 29-9-2020 18.00 uur van toepassing:
30 september 2020

Aangescherpte
maatregelen ZZC’20
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Vanaf 29 september 18 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht. Ook bij ZZC’20. Op
wedstrijddagen is alleen het wedstrijdsecretariaat gedeeltelijk bezet.
Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
Dit is voor alle thuis- én uitwedstrijden (met uitzondering voor enkele personen,
zie hieronder)
Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken. Geen ouders en andere
bezoekers bij trainingen.
In de rust van wedstrijden wordt geen ranja/thee geschonken. Ieder zorgt voor
eigen drinken.
Het gebruik van de kleedkamers blijft ongewijzigd.

Vraag en antwoord:
•

•

•

•

•

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
o Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de
sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote
groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet
meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind
willen kijken.
Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken
naar een andere training of wedstrijd?
o Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden
gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de
sportaccommodatie te verlaten. Coördinatoren, leiders en trainers van de
betreffende teams dienen daarop toe te zien.
Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een
toeschouwer?
o Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde
chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor
toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Voor de
sportcomplexen van ZZC’20 geldt dit ook voor JO19 en MO19.
Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik
blijven kijken?
o Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen
chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer
gezien en mogen dus niet blijven kijken.
Waarom moeten sportkantines sluiten en andere horeca niet?
o Het doel is om sportbeoefening door te laten gaan, maar te voorkomen
dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze
gemaakt om de sporthoreca te sluiten. Zo kan de sportbeoefening zo lang
mogelijk doorgaan.

Voor meer informatie raadpleeg de website van :
•
Rijksoverheid :
o https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
•
NOC*NSF :
o https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-enmaatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
Dankjewel voor je begrip en medewerking!
Bestuur ZZC’20

