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 Assistentie
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 18 november 2020
Afgelopen week zijn er door de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd. Gelukkig zijn deze
minder streng door de positieve ontwikkeling betreffende de afname van nieuwe besmettingen.
De situatie gaat voor de vereniging weer terug naar 2 weken geleden. Voorzichtig kunnen wij
weer gaan denken aan zaaltraining voor senioren. Het CAT is alvast begonnen met het opstellen
van een schema om dit mogelijk te maken. Het is nog wel een hele puzzel want er kan met minder
ploegen tegelijk getraind worden en moet er ook tijd beschikbaar zijn om de sporthal binnen te
komen en te verlaten zonder andere ploegen tegen te komen. De intentie is om volgende week te
beginnen met de training voor Senioren maar dan moet alles wel passen en mogelijk zijn. De
vereniging zal zo snel mogelijk laten weten wat het trainingsschema gaat worden en met verdere
informatie en regels komen. Het KNKV heeft laten weten dat de zaalcompetitie voor onze
vereniging niet eerder zal starten dan 9 januari 2021.
Als echt duidelijk is dat de competitie dat weekend zal gaan starten zal het CAT het
trainingsschema wellicht in een later stadium weer aanpassen om zo goed mogelijk voorbereid te
zijn op het spelen van wedstrijden.
Zoals gezegd hierboven heeft het KNKV bekendgemaakt dat er tot het weekend van 9 januari
2021 geen competitiewedstrijden zijn. Op de routekaart van het KNKV kan je aflezen welke
consequenties dit heeft voor de zaalcompetitie.
Voor iedereen: blijf gezond en nog steeds geldt: met elkaar en voor elkaar!
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