Het kabinet heeft maandagavond tijdens de persconferentie een aantal nieuwe maatregelen bekend
gemaakt, welke ook effect hebben op hoe we bij Quick-Up alles organiseren.
Hieronder de nieuwe maatregelen, die in aanvulling op de al bestaande maatregelen per direct in werking
treden:











Vanaf 29 september 18 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt
voor wedstrijden en trainingen, zowel bij de jeugd als bij de senioren.
De kinderen kunnen bij de poort worden afgezet en weer opgehaald, de leiders/trainers halen de
jeugdspelers daar ook op. De chauffeur van een jeugdlid mag blijven kijken bij een training als de
sportlocatie afwijkend is van de eigen woonlocatie, wel dient er zoveel als mogelijk gecarpoold te
worden.
Vanaf 29 september 18 uur is de kantine tot nader bericht tijdelijk dicht.
Iedereen komt in sportkleding naar ons sportpark, de kleedkamers en douches blijven wel open en
dus beschikbaar. Wij willen iedereen op het hart drukken om je aan de afgesproken aantallen te
houden en maak je geen gebruik van de douche/kleedkamer dan gelieve zo snel mogelijk het
sportpark te verlaten.
Het is dus belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk na afloop van de training of wedstrijd ons
sportpark verlaat. Ben je klaar met je eigen training of wedstrijd is het niet toegestaan om nog even
naar een andere training of wedstrijd te kijken.
De 1,5 meter maatregel geldt ook voor de spelers/begeleiders die langs de lijn staan/zitten.
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de chauffeurs die ingezet worden om de
spelers naar de uitwedstrijd te brengen onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de
regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.
Per 1 oktober wordt het aangeraden mondkapjes te dragen. Bij uitwedstrijden verplichten wij
mondkapjes te dragen in de auto’s voor iedereen vanaf 13 jaar.

Bovenstaande betekent ook de Algemene Ledenvergadering dit jaar niet op de normale manier gehouden
kan worden. Wij zullen over 3 weken, als bekend is of bovenstaande maatregelen langer gaan duren,
opnieuw bekijken op welke wijze we de ALV mogelijk wel kunnen organiseren.
Overige regels en aandachtspunten
Op onze website https://www.quickupagatha.nl/?page_id=1628 vind je alle overige regels en
aandachtspunten welke we in acht moeten nemen met elkaar om Corona de baas te blijven. Belangrijke
regels daarbij zijn:









Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of
koorts.
Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (38 graden) en/of benauwdheidsklachten.
Blijf thuis wanneer er in jouw huishouden iemand vanaf 13 jaar of ouder getest is op Corona en
nog een uitslag heeft en blijf natuurlijk thuis als iemand positief is getest op het coronavirus.
Meld je tijdig af bij je leider, zodat hij weet wie er niet komen.
Wijs iedereen zo veel mogelijk op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen
schudden. Was de handen direct bij thuiskomst na de training.
Kom zoveel mogelijk alleen naar de sportlocatie.
Iedereen komt in sportkleding naar ons sportpark, de kleedkamers en douches blijven wel open en
dus beschikbaar.
Iedereen neemt een eigen bidon mee om te drinken.

