COVID-19 AFSPRAKENNOTA

CORONA geeft niet af. Wij ook niet, samen gaan we de strijd aan. Het vraagt heel veel van
ons allen. Mogen we met aandrang vragen aan alle spelers, ouders, bezoekers, supporters,…
volgende afspraken na te leven wanneer je actief bent bij RKFC, of wanneer je het
Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park binnenkomt. Enkel op die manier kunnen we ons
geliefde spelletje blijven spelen.
.

RKFC TEGEN CORONA (update 14/10/2020)
▪

Alle voetbalactiviteiten (trainingen, wedstrijden,…) gaan voorlopig door. Enkel voor de
PU21/GU21 wordt de competitie stilgelegd.

▪

Ouders, supporters kunnen niet langer de trainingen bijwonen langs de zijlijn. U kan – indien
gewenst – vanuit de Optibelbar de oefensessie aanschouwen.

▪

Een mondmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar in het ganse BGLLP. Enige
uitzondering zijn de spelers en trainers op het terrein (wisselspelers zetten een mondmasker
op op de bank!) en mensen in de Optibelbar die zittend consumeren.

▪

Volg het uitgetekende circulatieplan nabij de Optibelbar. Wees er zeker welkom, maar weet
dat registratie verplicht is en dat je zittend – met maximum 4 personen per tafel - je drankje
dient te nuttigen (bij voorkeur op het terras). Volg hier de richtlijnen van Danny. Betalen kan
via de RKFC-betaalkaart, via jetons of met bankcontact.

▪

Als speler zorg je zelf voor een gevulde drinkfles.

▪

Er kan door geen enkel team gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Spelers komen
gekleed aan en zorgen voor een trui/warme jas om na de training huiswaarts te gaan. In
extreme gevallen (felle regen + gure wind) en dus uitzonderlijk kan de kleedkamer geopend
worden (na overleg met de sportdienst) om zich om te kleden (niet om te douchen).

▪

Spelers (12+) die bij uitwedstrijden gevoerd worden door papa’s/mama’s van medespelers
dragen een mondmasker in de wagen.

▪

Alle regels opgesteld door de federale en lokale overheden dienen voorts op en top
gerespecteerd te worden: social distancing – handhygiëne – niezen/hoesten in de elleboog, …

▪

Ben je ziek, blijf thuis! Ben je ziek geweest, vraag raad aan je arts wanneer je de
sportactiviteiten kan hervatten.

#weareknokke

#togetherwecare

JEUGDWERKING R. KNOKKE FC
jeugdmanager@rkfc.be – jeugdsecretariaat@rkfc.be

#safetyfirst

