Ksv BWO covid team – update per 29 September

Covid maatregelen per 29 september
Na onze aanscherping afgelopen zaterdag van de Covid maatregelen zijn we ‘ingehaald’ door de
Rijksoverheid die maandag 28-9 strengere maatregelen heeft afgekondigd.
Voor BWO gelden de volgende maatregelen, waarbij wij de gekozen lijn wel voortzetten door een
ieder te vragen zijn of haar EIGEN VERANTWOORDELIJK te nemen.
VOORAF heel BELANGRIJK: GEZAMELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
Omdat het bijna niet te handhaven is zijn er géén poortwachters bij de entree. Een ieder snapt vanaf
heden toch echt wel dat het menens is! Om te zorgen dat we de controle wel houden zullen er op
on-aangekondigde momenten checks uitgevoerd worden door het Covid-team van BWO. Voorkom
ingrijpen en mogelijke uitsluiting van je team door je ALLEMAAL aan de regels te houden.
Jullie willen ook graag over drie weken nog handballen en voetballen …!
KANTINE
De kantine is gesloten, voor iedereen!
KLEEDKAMERS
Alle kleedkamers zijn gesloten. Vanaf vandaag kan er tijdens trainingen en wedstrijden NIET meer
gebruikgemaakt worden van de kleedkamers voor omkleden en douchen, muv de scheidsrechters.
LANGS DE LIJN / PUBLIEK
Geen publiek meer op het BWO complex. Dus geen toeschouwers bij de wedstrijden. UITSLUITEND
vier begeleiders per BWO-team aan de kant, bij voorkeur naast de dugout. Deze vier mensen dragen
een HESJE zodat het voor de controle duidelijk wordt gemaakt wie tot het team behoort.
Wisselspelers zitten in de dugout (<18) of op 1,5 meter ernaast (>18). Besprekingen etc geschieden
op het veld of op het terras voor de Kantine, denk aan de regels!
TEGENSTANDERS / BEZOEKENDE CLUBS
Van de tegenstanders mogen MAXIMAAL 7 personen begeleiders het Sportpark op (dus
trainer/leider/vlagger/ 4 chauffeurs) – ook zij ontvangen van BWO (de leiders van onze teams) ook
een hesje.
NB LEIDERS: Per team ontvangen jullie 11 (4 + 7) hesjes van de wedstrijd coördinator, deze lever je na
de wedstrijd ook weer in! Dit is geen vrijblijvende verantwoordelijk maar een plicht!
UITWEDSTRIJDEN
Het aantal toegelaten begeleiders en chauffeurs wordt bepaald door de vereniging waar een team te
gast is (sportparken van andere clubs). Hou hier rekening mee bij het vervoer. Vier chauffeurs is
meestal voldoende (plus trainer / leider / vlagger). Mocht je met meer auto’s moeten rijden, regel
onderling wie uitsluitend haalt en brengt en geen toeschouwer is! Maak geen problemen bij andere
clubs, accepteer de regels.
Ook dit is de verantwoordelijkheid van de teams, ouders en leiding en níet van de club waar je te gast
bent!

SANCTIES
De sancties zijn streng. Voorkom ingrijpen en hou je aan de regels.
Indien een team de gemaakte regels overtreed zal er per direct een sanctie volgen. Er wordt niet
gewaarschuwd.
In opdracht van het Bestuur zal een team de trainingen ontzegd worden. Bij herhaling of grove
overtreding kan een team uitgesloten worden van competitie.
De teams van BWO zijn verantwoordelijk voor de tegenstanders en het aantal gasten.
OPROEP Samen verantwoordelijk
Het is een lastige en vervelende situatie, voor iedereen. Help elkaar, toon begrip voor elkaar en zorg
dat we heel snel weer normaal kunnen sporten en plezier maken. Voorkom besmetting van een
ander, voorkom besmetting met grote gevolgen voor de club!
Toon respect voor elkaar, wijs elkaar op je verantwoordelijkheid en draag met trots uit dat BWO de
Covid-maatregelen scherp en goed heeft georganiseerd!
Op voorhand dank voor jullie inzet, medewerking! Wees enthousiast en win je wedstrijden!
DUUR van REGELS
Voorlopig voor de komende drie weken vanaf 29-9.
Nadere toelichting van de algemene regels vind je op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijksleven/sport.

