
 

Koninklijke Verbroedering Balen      

 

       Balen , 31 augustus 2020 

Betreft : Genomen maatregelen tegen Covid-19 

Beste G.C. , Trainers, Spelers, Ouders, Leden, Sympathisanten 

Verbr. Balen heeft volgende maatregelen genomen in het kader van Covid -19: 
 

1. Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is het dragen van een mondmasker verplicht 

rond de terreinen van Verbr. Balen 

2. De spelers mogen het mondmasker afzetten gedurende de sportactiviteiten, coaches mogen 

dit eveneens tijdens de opwarming en wedstrijden. 

3. Verplicht handen ontsmetten bij het betreden van kleedkamer en kantine. Er hangen 

ontsmettingsdispensers. 

4. Kantine zal geopend zijn:  

a. Houd rekening met het éénrichtingsverkeer (aangegeven in de kantine). 

b. Consumeren kan enkel zittend. 

c. Er zullen enkel koude dranken (bieren, frisdranken) voorzien zijn in flesjes. 

d. Enkel zittend aan de tafel mag het mondmasker afgedaan worden. 

e. Na het consumeren dienen de flesjes terug geplaatst worden in de aangeduide 

bakken vooraan de toog. 

5. Er is een registratieplicht inzake de contact tracing m.b.t. Covid-19. Om dit vlot te laten 

verlopen vind je op meerdere plaatsen een QR-code zodat je dit digitaal kan afhandelen. Dit 

kan ook vooraf thuis gebeuren via onze website.   

Voor mensen zonder smartphone zal een papieren versie voorzien worden. 

6. We staan erop dat iedereen de social distance regels in acht neemt. 

7. Per Kleedkamer is er steeds maar één bubbel toegestaan: 

a. Kleedkamers enkel toegankelijk vanaf U8. 

• U6 en U7 dienen aangekleed toe te komen. 

b. Na het omkleden kan je de voetbaltassen in de voorziene ruimte plaatsen. 

c. Kleedkamers zullen op regelmatige basis ontsmet worden. 

d. Douchen wordt afgeraden maar is mogelijk vanaf U8. 

8. Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers. 

9. Drankfontein is afgesloten vanwege Covid-19: 

a. Alle spelers dienen hun eigen, gevulde drinkbus van thuis mee te brengen. 
 
Als club Verbr. Balen proberen we het gezond te houden en we rekenen daarvoor op jullie vlotte 
medewerking! We willen jullie alvast bedanken voor jullie begrip en vooral voor jullie inzet om samen 
deze epidemie te verslaan. Dit lijkt ons de beste manier om de spelers van hun favoriete hobby te 
kunnen laten genieten. 
 
 
Sportieve en gezonde groeten 

 

Jeugdwerking Verbr. Balen 

https://www.jeugdverbroederingbalen.be/483/covid19/

