
 

 

CORONA INFORMATIE SKC MERWEDE/MULTIPLAAT 

Het feit dat Covid19 nog steeds volop ons dagelijks leven beïnvloedt en er steeds meer 

maatregelen worden genomen door de instanties om het virus te stoppen om verdere 

verspreiding te voorkomen, zorgt ervoor dat het bestuur van onze vereniging hier steeds meer tijd 

aan dient te besteden.  

Om het bestuur meer tijd te geven voor andere belangrijke zaken is er een ‘Corona Assiste ntie 

Team’  

(CAT) in het leven geroepen. Dit CAT zal de regelgeving van overheidswege en vanuit het KNKV 

vertalen naar de activiteiten bij SKC Merwede/Multiplaat en het bestuur hierin adviseren.  

Marcella Roskam is vanuit het bestuur de contactpersoon voor dit team.  

De teamleden zijn: Mark van Eijl, Theo Struijk, Dennis van Eijl en Rick Landa.  

Het CAT zal de implementatie en uitvoering van de maatregelen voor zijn rekening nemen en de 

leden hierover regelmatig via sociale media informeren. 

Voor vragen omtrent de effecten en gevolgen voor onze vereniging en haar leden met betrekking 

tot de huidige en toekomstige situatie is het emailadres corona@skcmerwede.nl ter beschikking 

gesteld. 

Update 19 mei 2021 

 
De regering heeft recent een groot aantal versoepelingen doorgevoerd. Voor veel bedrijven is dit 
een geweldige stap vooruit. Sportscholen openen de deuren weer en je bent ook weer welkom in 
pretparken en dierentuinen. Jammer genoeg verandert er te weinig voor sportverenigingen. 
Vanaf vandaag mogen personen van 27 jaar en ouder trainen in teamverband met maximaal 30 
personen maar met inachtneming van de onderlinge afstand van 1.5 meter. De G-teams zijn deze 
week ook weer begonnen met hun training! 
Onder 27 jaar is de afstand van 1.5 meter onderling niet van toepassing. Ook mogen er door leden 
van SKC Merwede/Multiplaat tot 27 jaar onderling wedstrijden worden gespeeld. Het streven is 
om de scheiding tussen jeugd en senioren tot 27 jaar zo veel mogelijk aan te houden maar bij een 
tekort aan spelers mag er wel worden aangevuld met spelers uit een andere ploeg, ook als deze 
speler 27 jaar of ouder is maar de afstand van 1.5 meter dient dan te allen tijde in acht te worden 
genomen. Het is belangrijk om te registreren welke leden met elkaar trainen/spelen zodat er bij 
een Covid-19 besmetting alle contacten kunnen worden ingelicht. 
Het bestuur heeft het advies van CAT overgenomen om zich te houden aan de huidige regelgeving 
en geen afwijking van de regels toe te staan. 
Activiteiten op het veld die buiten de trainingstijden vallen dienen minstens 1 dag van tevoren 
aan het CAT doorgegeven te worden zodat zij tijdig kunnen overleggen over toestemming 
hiervoor. 
De volgende persconferentie is op 1 Juni en gezien de bemoedigende Covid-19 cijfers hopen wij 
op verdere versoepeling van de regelgeving voor onze vereniging.  
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Mocht je vragen hebben of is het niet duidelijk dan kan je via de mail contact opnemen me t het 
Corona Assistentie team. 
Eventuele suggesties of ideeën kunnen gedeeld worden met het CAT via mail, 
corona@skcmerwede.nl   
Ook voor vragen met betrekking tot de genomen maatregelen die van toepassing zijn voor SKC 
Merwede/Multiplaat kan je contact opnemen met het CAT.  
Laten wij met elkaar zorgen dat Covid19 niet verder kan uitbreiden!  
 
Voor iedereen: blijf gezond, let op elkaar en nog steeds geldt:  
Met elkaar en voor elkaar! 
 

                                                                  Mark Theo Dennis     Rick 
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