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Beste speler, trainer en ouder/verzorger,  

 

Goed nieuws! Vanaf maandag 5 oktober starten we weer met trainen.  

 

Het KBC vraagt je in de gangen een mondkapje te dragen. Dit geldt voor senioren en ABC-leden en 

dus niet voor leden onder de 12 jaar. Verder blijven we op 1,5 meter afstand van elkaar en zijn vanaf 

nu de tribunes en de kantine dicht. We weren iedereen die niet komt om te sporten, met als enige 

uitzondering de rijdende ouder van de tegenstander. 

 

Opdracht blijft: meld je bij het bestuur bij een positieve corona uitslag. Daarnaast vind je hieronder 

nog een aantal zaken die jouw aandacht behoeven. 

 

Halleyzaterdag 

We gaan zorgen voor een betere spreiding van de wedstrijden op de Halleyzaterdag. Er mogen nog 

maar twee wedstrijden tegelijk worden gespeeld. We nemen deze week contact op met de teams, 

voor wie er iets verandert. Ook een deel van het tel- en fluitschema verandert mee. In de loop van 

deze week ontvangt iedereen daarom een aangepast, nieuw schema. 

 

Vanuit Halley zullen er gastheren of -dames worden aangesteld, die de verenigingen de weg wijzen, 

zorgen dat iedereen zich registreert en zorgen dat er geen publiek komt kijken. 

 

Kleedkamers en route op de wedstrijddag 

▪ Thuisteams hal: jullie kleden je om in een vergaderkamer. Even wennen, maar we wijzen 

je de weg. Er wordt niet gedoucht. 

▪ Uitteams hal: de tegenstander maakt gebruik van de kleedkamers achterin (hal).  

▪ Thuisteams zaal (D1 en D3): jullie komen binnen via kleedkamer 1 en kleden je om in 

kleedkamer 1 en 2. Na de wedstrijd, maak je gebruik van dezelfde kleedkamers. Via 

kleedkamer 2 gaan jullie naar buiten, door de nooduitgang aan de kant van het Timpaan. 

Terug naar de entree is niet meer toegestaan.  

▪ Uitteams zaal (D1 en D3): de tegenstander volgt dezelfde procedure, maar dan in 

kleedkamer 3 en 4. Ook zij moeten via de nooduitgang het KBC verlaten. 

▪ Volwassenen mogen met maximaal acht personen in een kleedkamer. We proberen te 

zorgen voor spreiding, maar soms moet je gewoon even wachten. Alvast bedankt. 

▪ We mogen beperkt douchen, maar kunnen daardoor alleen de tegenstander een warme 

douche aanbieden. Hoe vervelend ook, we blijven gastvrij en vragen jou om thuis te 

douchen. Er mogen maximaal 3 personen tegelijk in het douchegedeelte. 

 

Uitwedstrijden 

Bij uitwedstrijden is het raadzaam om op de site van de tegenstander het coronaprotocol te lezen. Jij 

en je team houden zich aan de regels van de sporthal waar je volleybalt. We adviseren je nogmaals 

dringend: draag tijdens het reizen een mondkapje. Alleen voor jeugd onder de 12 jaar, geldt dit 

advies niet.  

 

Contributie 

In april, kort na de start van de lockdown, ontvingen jullie van ons een bericht over de contributie. 

We gaven toen aan, dat wanneer de lasten lager zouden uitvallen dan gewoonlijk, we zouden kijken 

naar een eventuele compensatie. In de bestuursvergadering van 3 november zal hierover een besluit 

worden genomen. 
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Begrijp goed, dat alle betrokken partijen hebben afgewacht hoe lang de situatie zou duren. Daarom 

kunnen wij pas nu de balans opmaken wat betreft afgelopen seizoen. De vereniging heeft als doel om 

jou te laten volleyballen, niet om winst te maken. Ook niet in roerige tijden. We hopen van harte op 

je vertrouwen. 

 

Voor de contributie van seizoen 2020-2021 geldt dezelfde aanpak. We kunnen niet voorzien hoe het 

seizoen zal lopen, dus we innen de contributie en maken achteraf de balans op. Op een andere 

manier is het niet mogelijk om de vereniging draaiende te houden. 

 

Tot slot 

We zeiden het al eerder: in de sporthal zijn we samen verantwoordelijk voor handhaving van de 

regels. Maak van jezelf geen uitzondering en heb begrip, wanneer je door een ander wordt 

aangesproken. Beheerder, kader, speler of bezoeker? We willen allemaal zo lang mogelijk blijven 

volleyballen. 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur s.v. Halley 

 
 

 


