
 

KSK DE JEUGD LOVENDEGEM 

 

COVID-19 RICHTLIJNEN 

 

Beste spelers en ouders, 

Nu we door de aangekondigde hitte ook onze eerste oefenwedstrijden hebben moeten 

annuleren, maken we opnieuw een voetbalvrij weekend door op  KSK. Ook op vlak van het 

coronavirus is de situatie jammer genoeg niet zo rooskleuring en zijn er recent een aantal van 

de versoepelende maatregelen teruggedraaid, dat weten we intussen allemaal. Aanvullend op 

de vorige brief met maatregelen en omdat we binnenkort met een aantal ploegen – tot en 

met U17 – toch hopelijk een aantal vriendschappelijke wedstrijden kunnen spelen, zetten we 

nog eens een aantal van de belangrijkste  COVID-19 maatregelen die momenteel van kracht 

zijn op een rij (de maatregelen in de vorige brief vervallen hierbij niet !) :  

 

Eerst en vooral nog eens de richtlijnen zoals Voetbal Vlaanderen alle clubs opleggen:  

Door het bestuur van Voetbal Vlaanderen werden volgende beslissingen 
genomen voor de periode van woensdag 29 juli tot en met dinsdag 25 
augustus: 

 Voor seniores (vrouwen en mannen) mogen geen officiële 
(beker)wedstrijden of vriendenwedstrijden gespeeld worden in 
het veldvoetbal, futsal en minivoetbal. Ook oefenwedstrijden in 
Wallonië of het buitenland zijn niet toegestaan. 

 De provinciale bekers (met startdatum op 2 augustus of 9 
augustus) worden voor het seizoen 2020-2021 definitief 
geannuleerd. 

 Na overleg met de KBVB, worden de eerste vijf speeldagen van 
de bekercompetitie bij de mannen (Croky Cup) tot nader order 
uitgesteld. Bij de vrouwen worden de eerste 3 speeldagen 
uitgesteld. 

 Jeugdteams kunnen, tot en met de U17, wel nog vriendschappelijke 
wedstrijden spelen (zowel in het veldvoetbal, futsal als 
minivoetbal). Er mag 1 ouder per speler de oefenwedstrijd 
bijwonen. De voorzorgsmaatregelen en uitgeschreven protocollen 
moeten evenwel ten allen tijde toegepast worden. 
Oefenwedstrijden voor de categorieën U19, U20 of U21 zijn niet 
toegelaten. 



 

 Tornooien (seniores en jeugd) mogen niet georganiseerd worden. 
 Trainingen blijven mogelijk voor alle categorieën. Bij 

jeugdtrainingen mag 1 ouder per speler de training bijwonen.  

- Neem voor elkaar een voorbeeldrol op en hou jullie alsjeblieft aan deze opgelegde 
maatregelen. Kom dus slechts met 1 begeleidende ouder naar trainingen en 
wedstrijden en volg ter plaatse de aangeduide maatregelen: 

-  
o Draag steeds overal op het gemeentelijk sportterrein een mondmasker (uitz. de 

spelers en trainers tijdens de training zelf en bij het zittend consumeren aan 
terras en binnen in de kantine) 

o Volg enkel zittend de training en hou hierbij minstens 1,5 m afstand van elkaar. 
Op onze tribunes, zowel voor 1A als B terrein, is meer dan plaats genoeg.  

o Volg het aangeduide parcours, bijvoorbeeld bij het betreden en verlaten van de 
kantine, maar ook op de rest van de sportterreinen.  

o De kantine blijft open en u zal bediend worden aan de tafel waar u plaats 
neemt. Enkel daar kan u – eens gezeten – het mondmasker uitlaten. 

o Respecteer voor de rest de reeds algemeen geldende richtlijnen (steeds 1,5m 
afstand, handhygiëne, hoesten en niezen in de ellenboog, thuisblijven indien 
ook maar lichte ziektesymptomen, toiletbril sluiten voor het sassen, enz.) 

o Volg de richtlijnen rond de verplichte registratie bij een bezoek aan de kantine. 
We gebruiken jullie gegevens ENKEL EN ALLEEN ivm de COVID-19 contact 
tracing conform de geldende GDPR reglementering  (*). 

o Net zoals deze week kunnen er nog warme dagen aankomen in augustus en 
september. Zorg er steeds voor dat de speler zijn eigen drinkbus bij heeft !  

o We hebben nog geen toelating van de gemeente om kleedruimtes en douches 
te gebruiken. We weten dat, zeker bij warm weer, dit geen evidentie is. Graag 
begrip hiervoor. 

o Het pad tussen de kleedkamers en C-terrein is verboden toegang voor alle 
ouders en sympathisanten. 

(*) ‘GDPR’: de ‘General Data Protection Regulation’ is een strenge Europese regelgeving die ervoor zorgt dat je 

privacy beter is beschermd. We verwerken je gegevens, direct in opdracht van de overheid, en in lijn met de 

beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel 

besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze 

verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, dan kan je dit via ombudsman@ksklovendegem.be  

 

Wedstrijden op verplaatsing: 

Geef ook het goede voorbeeld op verplaatsing en volg ook daar de richtlijnen. De regel 1 
ouder per speler is een regel van Voetbal Vlaanderen en is dus overal van toepassing, MAAR, 
lokale besturen kunnen bijkomende maatregelen opleggen. Zo is bij sommige ploegen (bijv. 
regio Beveren) helemaal geen publiek toegelaten. Controleer dus steeds de website van de 



 

ploeg die bezocht wordt voor meer info ! Ook regels rond registratie kunnen verschillen 
van ploeg tot ploeg.  

 

Graag begrip voor de maatregelen die we opgelegd krijgen van Voetbal Vlaanderen, die onze 
gemeente ons oplegt, alsook de maatregelen die we zelf bijkomend nemen voor onze 
veiligheid en de veiligheid van onze kinderen. Ook onze tornooien in augustus konden niet 
doorgaan, en deze vormen jaarlijks toch ook een goede financiële ondersteuning. Het zal ook 
voor alle ploegen een moeilijk financieel jaar worden, dus ook voor ons, want weet dat de 
lidgelden die we vragen, de onkosten die we jaarlijks hebben om de kwaliteitsvolle 
jeugdopleiding te kunnen aanbieden, helemaal niet dekken. Mag ik dan ook nog eens een 
warme oproep (oei, niet zo goede woordkeuze met de huidige temperaturen buiten) doen om 
onze fietszoektocht te rijden in jullie familiebubbel of met vrienden. Let op, ook daar, max. 10 
deelnemers per groep ! Meer info hierover vinden jullie in de folders die in de kantine 
beschikbaar zijn en op de nieuwspagina op www.kskdejeugdlovendegem.be 

 

Aan iedereen succes in het nieuwe seizoen, en tot binnenkort, 

Sportieve groeten,  

Kris De Jonghe 

Jeugdvoorzitter KSK De Jeugd Lovendegem 

 

http://www.kskdejeugdlovendegem.be/

