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Aanvullende maatregelen 14-10-2020

Maatregelen per 14 oktober 22:00u:

Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en gelden 
vooralsnog voor de komende vier weken. Voor de verschillende sportafdelingen betekent dit in hoofdlijnen:

VOETBALAFDELING RCD

 Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
 Seniorenteams mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand mits:

- de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden
- er een duidelijke afbakening is (bijvoorbeeld pionnen) van de verschillende groepen
- zij niet door mengen

 Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij
mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

 Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
 Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
 Meer informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/

uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal

TENNISAFDELING RCD

 Eerdere Coronaregels blijven kracht
 Het tennischalet is gesloten.
 Toiletten zijn beschikbaar in de kleedkamers. Kleedkamers mogen niet gebruikt worden.
 De KNLTBcompetitie is per direct beëindigd.
 Toernooien gaan niet door.
 Vrij tennissen blijft mogelijk, ook dubbelen mits 1,5 meter afstand wordt gehouden
 maximale groepsgrootte is 4 personen voor volwassenen vanaf 18 jaar (exclusief

trainer)
 Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee.
 Meer informatie en veelgestelde vragen zijn te vinden op:

https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/tennis-corona/

BILJART- , KLAVERJAS- & BRIDGEAFDELING

 Alle activiteiten van deze afdelingen zijn stilgelegd.

https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal
https://www.tennis.nl/alles-over-tennis/tennis-corona/
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RCD houdt continu de communicatie van/door KNVB/NOC NSF/KNLTB/KNBB in de gaten en 
volgt de richtlijnen van het RIVM.
Zodra er veranderingen zijn zal dit gecommuniceerd worden via de website, sociale media, 
als mede via de mail.

Bestuur RCD

ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
 heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
    neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging,
    koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie; schud geen handen;
 neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;




