Beste Reaalisten,

Het kabinet heeft gisteravond extra maatregelen aangekondigd i.v.m. een verdere toename
van het aantal coronabesmettingen. De nieuwe maatregelen gelden voor een periode van 3
weken tot en met 20 oktober en worden daarna herzien.
Dit betekent dat er vanaf vandaag bij alle wedstrijden en trainingen geen publiek aanwezig
kan zijn. In dezelfde periode zal de kantine ook gesloten zijn tot en met dinsdag 20 oktober
todat het kabinet nieuwe richtlijnen bekend maakt.
Alleen op zaterdag wordt de commissiekamer gebruikt voor het ontvangen van de
scheidsrechter en tegenstanders. Teambijeenkomsten kunnen we voorlopig niet faciliteren in
de vermelde periode.
Graag wat extra aandacht voor het kleedkamergebruik, bij voorkeur zoveel mogelijk thuis
omkleden en douchen. Handhaaf in de kleedkamers een maximum van 8 spelers en blijft op
1,5 meter van elkaar. Het is belangrijk om de regels te volgen zodat een sluiting van de
kleedkamers voorkomen kan worden.
Als bestuur begrijpen wij dat het ons weer even terugzet op de verruiming van de regels.
Wij rekenen op jullie begrip en support onder nieuwe omstandigheden
Voetbal is een teamsport dus samen slaan wij ons hier doorheen, blijf gezond en zorg goed
voor elkaar zodat we allemaal nog van het voetballen kunnen genieten.
Met sportieve groet,
Bestuur sv Reaal Dronten.

Hieronder een paar vragen en antwoorden van de website van de rijksoverheid :

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?
Sinds 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als
buiten. Maar vanaf 29 september 18 uur mag daar geen publiek meer bij zijn.
Geldt het verbod op toeschouwers bij zowel amateurwedstrijden als
profsportwedstijden?
Ja. Het verbod op toeschouwers geldt voor alle sportwedstrijden.
Waarom is publiek niet meer toegestaan?
De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar
kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek.
Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de sportbeoefening zoveel
mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn
toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind
willen kijken.
Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?
Nee, sportbeoefening is uitgezonderd. Een sportteam mag dus bij elkaar komen voor
trainingen en wedstrijden. Na afloop geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen
voor sporters vanaf 18 jaar wel.
Geldt de maximale samenkomst van personen ook voor de sport?
Nee. Sportbeoefening is uitgezonderd van de maximale samenkomst van 30 personen
binnen en 40 personen buiten. Na afloop van de sportbeoefening geldt dit wel. Dus het is de
bedoeling dat je na afloop van de wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.
Mogen sporters die klaar zijn met hun wedstrijd of training blijven kijken naar een
andere training of wedstrijd?
Nee. Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie te verlaten.
Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een uitwedstrijden. Ben ik dan een toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven
kijken naar de wedstrijd.
Ik rijd mijn kind (t/m 17 jaar) naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als uw kind sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken.

