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Beste leden, spelers, ouders en alle andere mensen die FC Breukelen een warm hart toedragen
De aangescherpte Covid-19 maatregelen hebben ook voor FC Breukelen gevolgen. Hieronder lees
je de aanvullende maatregelen waarbij we erop vertrouwen dat iedereen er zich zo goed mogelijk
aan gaat houden
Alleen door ons strikt te houden aan de regels, kunnen we verantwoord blijven sporten.
De maatregelen zoals gecommuniceerd op 16 november jl. blijven van kracht: Coronamaatregelen
- update | FC Breukelen. Hieronder lees je samenvattende en aanvullende maatregelen:
▪

Publiek is helaas niet welkom. Hierbij geldt een uitzondering voor alle personen die
functioneel noodzakelijk zijn voor de wedstrijden, zoals scheidsrechters, trainers, coaches,
leiders, onderhoudsprofessionals, vrijwilligers en strikt noodzakelijke rij-ouders.
FC Breukelen hanteert hier maximaal 5 begeleiders per team.

▪

In de kantine en de kleedkamer is een CTB voor alle personen van 18 jaar en ouder
verplicht.

▪

Vaste zitplaatsen zijn verplicht in de kantine. Het afhalen van eten/drinken bij een
afhaalpunt (binnen) mag zonder CTB maar met mondkapje.

▪

De kantine sluit om 17.00 uur.

▪

Na 17.00 uur mag er niet meer gesport worden op het terrein van FC Breukelen.

▪

Wedstrijden mogen gespeeld worden tot 17:00 uur.

▪

Georganiseerd buiten sporten na 17.00 uur (wedstrijd of training) is toegestaan met
maximaal 4 personen (exclusief instructeur) en op 1,5 meter afstand. Ter verduidelijking, dit
mag niet plaatsvinden op de sportaccommodatie zelf dus NIET bij op het terrein van FC
Breukelen.

▪

Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.

De KNVB gaat nog in overleg met Den Haag om zich in te spannen dat er wel gewoon getraind
kan worden. Sporten stimuleert de gezondheid en weerstand, en verkleint de kans op hart- en
vaatziekten, overgewicht, diabetes en psychische problemen. Volgens de KNVB is sporten juist
‘essentieel’, zowel tijdens de pandemie als voor de toekomstige volksgezondheid.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Namens het bestuur van FC Breukelen

