AANSCHERPINGEN op bestaande maatregelen Corona ingaande 14-10-20
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet besloten om extra
maatregelen te nemen. Onderstaand de hoofdpunten:
Voor ons als TTV Noordkop betekent dit dat:
-

-

-

-

Alle trainingen en wedstrijden plaats vinden zonder publiek.
Coaches/trainers en ondersteuners/vrijwilligers van teams tijdens wedstrijden en
trainingen vallen onder teambegeleiding en zijn geen toeschouwer in de zin van dit
reglement.
De sportkantine (tijdelijk) is gesloten; uw kind dan wel ieder speler/speelster wordt
geadviseerd om eigen drinken/sportsnack (in een bidon of anders) mee te nemen.
Aanwezige teambegeleiders/ondersteuners/vrijwilligers mogen uit de kantine voor
zichzelf wel wat te drinken pakken (koffie/thee of non-alcoholische drank uit de koelkast).
Sporters die klaar zijn met eigen training of wedstrijd zijn vanaf dat moment toeschouwer
en verlaten de zaal. Een evt. gemeenschappelijke ‘nazit’ is niet toegestaan. Bij
wedstrijden mogen teamleden wel op elkaar wachten t/m de laatste partij.
Sporters die pauzeren tijdens training of wedstijd doen dat zittend op een hen
toegewezen stoel. Dit laatste geldt ook voor aanwezige
teambegeleiders/ondersteuners/vrijwilligers. Het dragen van een mondkapje is niet
verplicht mits er (zittend) ook 1 ½ meter afstand tot anderen wordt aangehouden.
Kleedkamers en douches zijn t.n.o. gesloten

Uiteraard blijven de huidige maatregelen van kracht; zie voor een recente beschrijving hiervan
https://ttvnoordkop.nl/index.php/coronaprotocol/
NTTB-competitie stilgelegd: Ingaande 14-10-2020 is de competitie voor Senioren- en Jeugdteams
(Jeugd 1 + 2, DAMES 1) stilgelegd (tot minimaal 12 november). Of en op welke wijze de NTTBcompetitie wordt voortgezet is op dit moment nog niet duidelijk.
Trainingen: Zowel jeugd- als seniorentrainingen gaan ongewijzigd door.
Als uw kind bij TTV Noordkop speelt of traint, en zij worden naar de eigen speelaccommodatie
gebracht, dan vallen de ‘chauffeurs/ouders/begeleiders’ uit Den Helder niet onder teambegeleiding.
Deze worden dan als toeschouwer gezien en mogen dan niet blijven kijken.
‘Chauffeurs/ouders/begeleiders’ van buiten Den Helder kunnen wel (mits zittend) blijven kijken tot
de wedstrijd/training is afgelopen.
Financiële ondersteuning jeugdleden:
Indien ouders/begeleiders door bijv. terugval in inkomsten de sportcontributie van zijn/haar
kinderen niet meer kunnen betalen, kan hierbij financiële ondersteuning worden aangevraagd. Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie voor kinderen tot 18 jaar die om financiële
redenen niet kunnen sporten. Voor meer informatie gaat u naar de ouderpagina van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur (https://jeugdfondssportencultuur.nl)
** BRONNEN:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

