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Betreft:  Corona Update                       Ranst, 7 feb 2021 

 

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. 

 

Aangezien er tot op heden nog geen perspectief is geboden qua opening van horeca en versoepeling 

naar jeugdactiviteiten gaan we tot onze grootste spijt opnieuw ons paastoernooi moeten annuleren 

dit jaar. 

 

Onze paasstage gaat wel door en dit van dinsdag 6 april tem vrijdag 9 april 2021, we bieden deze aan 

tegen de prijs van 125 euro en formule blijft zoals in de vorige jaren. Je zal hierover eerstdaags een 

flyer met de nodige info om in te schrijven ontvangen via mail, WhatsApp en Facebookpagina van 

KFC Ranst. 

 

In deze moeilijke tijd willen wij ook jullie kinderen zoveel mogelijk voetbalplezier bezorgen. Onze 

trainers zoeken dan ook steeds de beste oplossing om kinderen toch aan het trainen te kunnen houden 

rekening houdend met de maatregelen per leeftijd. We vragen jullie dan ook om steeds de richtlijnen 

en afspraken te volgen die door onze trainers worden gemaakt. Ook zal via de trainer gevraagd worden 

om te bevestigen of je kind kan deelnemen aan tornooien die we kunnen gaan spelen na de 

paasvakantie op voorwaarde uiteraard dat Voetbal Vlaanderen hiervoor toestemming geeft. 

 

Tenslotte willen we jullie er nog even op wijzen dat jullie kinderen zeker niet mogen komen trainen als 

ze symptomen hebben en/of direct contact hebben gehad met kinderen die positief zijn getest. 

Ook willen we aan de ouders vragen om de regels in verband met mondmaskerplicht te respecteren. 

We zien bij het afzetten en ophalen van de kinderen bij de trainingen spijtig genoeg nog te veel 

overtredingen. Tevens vragen wij ook om de opgelegde ieder-kind-maximaal-1-hobby-maatregel te 

volgen zolang deze van kracht is. 

 

Onze club volgt de richtlijnen van de overheid en Voetbal Vlaanderen. De meest recente richtlijnen 

kan je steeds raadplegen op onder ander volgende websites: 

https://www.voetbalvlaanderen.be/ 

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/ 

 

Met sportieve groeten 

Jeugdbestuur KFC Ranst 
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