Beste Eskaër,

K.S.K. Erembodegem is als club verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn leden en
bezoekers en daarom volgen wij het advies van de overheid en Voetbal Vlaanderen.
We nemen alvast de nodige maatregelen en vragen jullie onderstaande info over praktische
zaken goed te lezen en te respecteren. Bij het overtreden van deze richtlijnen zal u gevraagd
worden onze terreinen te verlaten. De overheid zal namelijk in samenwerking met de lokale
politiezone onverwachte controles uitvoeren en de gekende boetes aanrekenen (250,- euro per
persoon en 750,- voor de club). Alvast bedankt voor uw begrip.
Deze week werden nieuwe maatregelen getroffen waar niemand, ook wij niet, aan ontsnappen.
Belangrijk is dat wij als club zo lang mogelijk willen doorgaan op een veilige manier en dat kan
enkel met jullie medewerking.
Hieronder vinden jullie de basismaatregelen die ons aanbelangen en die strikt na te leven zijn.








Respecteer de hygiëneregels en was/ontsmet je handen regelmatig en grondig
Gebruik de handgel die op de club ter beschikking is ter hoogte van de ingang aan de
kleine chalet en aan de kleedkamers
Hou steeds 1,5 meter afstand
Draag uw mondmasker rond onze terreinen maar ook op de parking
Denk aan kwetsbare groepen en neem de nodige voorzorgsmaatregelen bij hen
Beperk je nauwe contacten
Blijf thuis als je ziek bent

Vanaf vandaag, vrijdag 23 oktober 2020, geldt onderstaande maatregel betreffende
sportevenementen.
Alle professionele sportwedstrijden binnen en buiten verlopen zonder publiek. Alle
amateurwedstrijden worden opgeschort. Jeugdwedstrijden voor jongeren tot 18 jaar blijven
toegelaten, maar zijn enkel toegankelijk voor één enkel lid van het gezin. Het aanbieden en
nuttigen van drank en voedsel blijft verboden.
Onze kantine is zoals de cafés gesloten voor 4 weken tot en met 15 november 2020 waarna de
situatie zal worden herbekeken door de overheid.

We geven u hierbij een overzicht van wat mag en wat niet mag :

De nieuwe maatregelen zijn verschillend naargelang de leeftijd.
Wedstrijden voor de jeugd verlopen normaal. Er wordt de spelers gevraagd om kousen en
voetbalschoenen thuis aan te trekken. De wedstrijdoutfit wordt hen op de club gegeven waar
de trainers instaan voor het aanbieden en terug ontvangen van de truitjes en broeken. Op deze
manier verminderen we het risico om truitjes en broeken kwijt te spelen hetgeen ons geld zou
kosten en dat kunnen we missen als kiespijn.
Wat betreft de trainingen blijft voorlopig alles normaal verlopen. De spelers komen in
trainingstenue op de club toe terwijl de ouders wordt gevraagd tegen het einde van de
trainingssessie op de parking klaar te staan om hun kind op te vangen. Deze maatregel heeft
enkel te maken met het verplicht sluiten van de kleedkamers.
De spelertjes respecteren op het veld de volgende regels :




High five, handen schudden, knuffelen … is niet toegelaten
Spuw niet op het terrein of in de handen (als keeper)
Hoest of nies niet in de richting van iemand anders

We proberen voor flessen water te zorgen maar vragen toch dat iedereen een flesje drank
meebrengt
Dames en seniors trainen en spelen voorlopig niet. De wedstrijden werden door Voetbal
Vlaanderen opgeschort.
Dagelijks sta ik in verbinding met tientallen andere clubleiders en elk van hen voelt zich zoals
wij bij K.S.K. Erembodegem in de steek gelaten door overheid en Voetbal Vlaanderen.
Een overzicht :









Tenstar Melle blijft trainen en spelen met de jeugd
West-Vlaamse eerste provincialers willen duidelijkheid van Voetbal Vlaanderen maar
vooral ook van de politiek
In Daknam traint de eerste ploeg 1 maal per week en de jeugd werkt een normaal
programma af maar financiëel zien ze het niet meer zitten (gesloten kantine)
Nossegem zit zwaar in de problemen en krijgt momenteel geen hulp
In Zulte hebben ze alles stilgelegd (trainingen en wedstrijden) nadat ze met een 40-tal
coronabesmettingen werden geconfronteerd. Hun burgemeester heeft hiervoor een
schrijven gericht aan de K.B.V.B.
Overmere heeft te kampen met forfaits en stevent af op een finaciële ramp (en zij zijn
niet alleen denk ik)
In Zele heeft de burgemeester alles stilgelegd (trainingen en wedstrijden van klein tot
groot)

Zo kan ik nog efkes doorgaan.
Zolang onze jeugdtrainers het zien zitten om op een veilige manier training te geven (één of
twee keer per week) en zolang spelers maar vooral ouders zich hier kunnen in vinden zullen wij
de jeugdtrainingen en -wedstrijden verder laten doorgaan. Ondertussen proberen wij zoveel
mogelijk druk te zetten bij Voetbal Vlaanderen zodat zij hun verantwoordelijkheid zouden
nemen en een beslissing nemen aangaande het wel of niet voortzetten van de competities.
Vanwege het bestuur,
Guy Arys

