
 

 

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 24 juni 2021 

 
Eindelijk! De regering heeft een groot aantal maatregelen opgeheven per 26 juni. Ook voor onze 
vereniging is dit goed nieuws want er kunnen steeds meer activiteiten plaatsvinden.  
De basisregels blijven altijd van kracht. Ook de 1.5 meter afstand blijft verplicht, behalve bij het 
spelen van wedstrijden en bij trainingen. Via onderstaande link en het document Spelregels voor 
sporten tijdens Corona kan je meer informatie vinden. 
 
https://nocnsf.nl/media/4535/protocol-verantwoord-sporten-v210621.pdf 
 
Mocht je vragen hebben of is het niet duidelijk dan kan je via de mail contact opnemen met 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 meer verder kan uitbreiden!  
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Hieronder staan de belangrijkste regels die gelden vanaf zaterdag 26 juni.  
 
              Voor iedereen geldt: 

• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; 
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, 
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Iedereen van 18 jaar en ouder houdt buiten de inhoudelijke sportbeoefening 1,5 meter 
afstand. 

• vermijd drukte; 
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;  
• schud geen handen; 
• neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht; 
• er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de 

sportactiviteit, deze vragen die je stelt zijn hier vindbaar. 
 
 
               Tijdens het sporten op het veld geldt: 

• Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven  tijdens de 
sportbeoefening niet nageleefd te worden; 

• Er mogen zonder beperkingen wedstrijden gespeeld worden 
• Kleedkamers en douches zijn geopend (onze douches zijn ivm werkzaamheden gesloten). 
• Er mogen toeschouwers aanwezig zijn, deze dienen 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden.  
 

              Voor kantines geldt: 
• voor sportkantines gelden de plannen voor de horeca. Zie ook hier; 
• een vaste zitplaats is verplicht. Dit mag ook een zitplaats aan de bar zijn.  
• bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. 
• registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; de vragen die je stelt zijn hier vindbaar. 

 
 
 
Het CAT verwacht dat deze update voorlopig de laatste zal zijn maar blijft in   
‘stand-by modus’ om wijzigingen in de regelgeving gelijk toe te kunnen passen voor de vereniging. 
 
 
  Mark          Dennis Theo       Rick   
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck

