
 

Betre%: Corona update 14-11-2021  

       

Beste spelers, ouders en trainers, 

Op vrijdag 12 november hee9 de overheid verscherpte maatregelen aangekondigd om het aantal corona-
besme=ngen terug te dringen. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november 18.00 en gelden voor de 
komende drie weken. Op 3 december is de volgende persconferenFe waarop eventueel nieuw beleid bekend 
gemaakt wordt. De verscherpte maatregelen hebben helaas ook weer gevolgen voor AFC’34. De 
belangrijkste (addiFonele) maatregelen leest u onderstaand in de vorm van een Q&A. 

Is publiek toegestaan op sportaccommoda=es?  
- Nee, publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden. 

Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd? 
- Training:  

- Breng u kind veilig bij AFC’34. Om onveilige 
situaFes bij de poort  (veel auto’s, bussen, 
drukte, etc.)  te voorkomen, hebben we er voor 
gekozen een ‘Mixed Zone’ in te richten. Deze 
zone loopt van de poort tot en met de 
fietsenstalling. Hier kan je kind veilig afgezet en 
opgehaald worden. Het is niet de bedoeling 
Fjdens de trainingen hier te blijven wachten. 
Wachten is, hoe vervelend dat ook is, buiten de 
poort. De spelers kunnen zelfstandig het 
complex op lopen en worden na afloop (t/m 
O13) door de trainer naar de ‘Mixed Zone’ 
gebracht.  

- Wedstrijd:  
- In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rij-ouders tot een minimum te beperken: 

- O8 t/m O10: Drie rij-ouders 
- O11 t/m O13: Vier rij-ouders 
- O13 t/m O19: Vijf rij-ouders 
- Bovengenoemde aantallen exclusief één  trainer en één leider 

- Kijk voor afgaand aan een uitwedstrijd op de website van de uit-vereniging. Ga voorbereid op pad 
en heb begrip voor de maatregelen die bij andere verenigingen genomen worden.  

Corresponden=e: 
Westerweg 76 
1815 DH  ALKMAAR 
info@afc34.nl  
www.afc34.nl  

Bezoekadres: 
Robonsbosweg 10 
1816 MK  ALKMAAR 
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Wanneer is een coronatoegansgbewijs (CTB) noodzakelijk? 
- Iedereen die de kanFne of het kleedkamergebouw wilt betreden moet een CTB kunnen tonen. 
- Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die funcFoneel aanwezig moeten zijn? 

- Kleedkamergebouw:  
- Nee, personen die werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB 

verplichFng. Denk hierbij aan trainers, leiders, arbitrage en vrijwilligers die noodzakelijk zijn 
voor de wedstrijdorganisaFe. 

- KanFne:  
- Ja, Iedereen die de kanFne wilt betreden moet een CTB kunnen tonen. 

Is de kan=ne =jdens wedstrijddagen open? 
- Ja, de kanFne blij9 open, zodat we ondanks alle beperkingen toch gastvrij kunnen zijn naar onze spelers, 

vrijwilligers en gasten van andere verenigingen.  
- In de kanFne hebben we verplichte zitplaatsen. 

Gaat de AFC’34 Sinterklaas viering nog door? 
- Op dit moment zijn we aan het na denken over een leuk alternaFef voor onze jongste teams. Hierover 

worden jullie op een later FjdsFp verder geïnformeerd.  

Wat gebeurd er met de kaart van de wedstrijd AZ- NEC van 20-11? 
- We zouden met 246 AFC’34-ers naar de wedstrijd AZ-NEC gaan. Helaas is dit niet mogelijk. AZ hee9 

aangegeven dat ze bezig zijn met een oplossing. Als er meer nieuws is, laten we dit direct via de leiders 
weten. 

Wat ‘moet’ ik doen bij een besmeRng met het corona virus? 
- Volg de richtlijnen op van de GGD 
- Zoek, evt. via de trainer of leider, contact met Nick Geurtsen om de gevolgen te bespreken voor het 

individu en andere betrokkenen. 
- Voor ons is het belangrijk om goed in de gaten te houden wat de corona effecten zijn binnen de 

gehele verenging en dat deze centraal bekend zijn. Wij volgen alFjd het advies van de GGD. 

Wij moeten deze maatregelen verplicht invoeren en handhaven. We hebben deze regels in een kort 
Fjdsbestek moeten organiseren. Het kan voorkomen dat we ter plaatse de regels moeten bijstellen. Wij 
vragen dan om begrip en medewerking. Help ons met  het naleven van deze maatregelen en wees een goede 
gast bij andere verenigingen. De vorige keren hebben we hier met elkaar op een goede manier invulling aan 
gegeven.  

Hopelijk snel weer een ‘normalere’ situaFe. 

Met vriendelijke groet en goede gezondheid gewenst, 

Michel Robert, Voorzimer AFC’34 

Nick Geurtsen, Hoofd Opleidingen OperaFonele zaken & Beleid 

Jim Slig=ng, Hoofd Opleidingen Technische zaken O17 t/m Senioren  

Robin de Haan, Hoofd Opleidingen Technische zaken Mini’s t/m O16 


