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Betreft:  Coronavirus                       Ranst, 31 juli 2020 

 

Beste ouders en voetbalvrienden, 

 

Ongetwijfeld zijn jullie allemaal op de hoogte van de maatregelen die onze regering ons oplegt om het 

virus in te dijken. 

Wij als KFC Ranst dienen de richtlijnen van de overheid na te volgen... 

 

Daarom willen we jullie laten weten dat de komende 4 weken alle toernooien afgelast zijn, 

vriendschappelijke wedstrijden mogen wel doorgaan en deze zal de trainer doorgeven. 

 

Als jeugd mogen we echter wel de trainingen opstarten en willen we dit ook doen maar we verwachten 

wel van iedereen dat men de wettelijke maatregelen volgt : 

- Geen ouders toegelaten op de trainingsvelden, men zet de kinderen af aan de poort van KFC 

Ranst. 

- Iedereen ontsmet zijn handen bij toegang tot de velden. 

- Men dient steeds de richtlijnen van de trainer te volgen. 

- Kinderen vanaf U13 en alle ouders dragen mondmaskers als men naar de voetbal komt. 

- Vanaf U13 dienen de kinderen een mondmasker bij te hebben tijdens de trainingen 

- Gebruik van douches en kleedkamers zijn niet toegestaan in de komende 4 weken. 

 

De zomerstage van KFC Ranst van 24 tem 27 augustus zal wel doorgaan zoals gepland met dezelfde 

goede zorgen en maatregelen die we nemen tijdens de trainingen. Inschrijven voor de stage kan nog 

steeds tem 9 augustus. 

Vanaf 10 augustus gaan we de kantine open doen vanaf 18h tot max 23h zodat ouders hier eventueel 

iets kunnen drinken als hun kind aan het trainen is. 

Zodra we meer nieuws hebben van de overheid zullen we jullie verder informeren hoe de competitie 

zal starten en welke maatregelen we moeten nemen om het seizoen veilig te starten. 

We durven iedereen vragen om zich aan bovenstaande te houden. 

Zo kunnen we samen het virus overwinnen. 

 

Met sportieve groeten 

Namens het jeugdbestuur 

 

Peter Matthijs 


