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Nieuwsbrief 023 29 juni 2020 
 

Versoepeling Coronamaatregelen versus Walking Football 
 

Beste mensen 
 
Per 1 juli 2020 vindt er weer een versoepeling van de Corona maatregelen plaats. 
Als KBO bestuur hebben wij overleg gehad met het bestuur van VVS om de mogelijkheden met 
betrekking tot het realiseren van Walking Football te bespreken. 
 
Hierbij is besloten om per 8 juli 2020 weer te starten met Walking Football onder de navolgende 
voorwaarden: 

 Er moeten voldoende deelnemers (minimaal 6) aanwezig zijn. 
 Deelnemers melden zich tijdig aan tot deelname. 
 Deelnemers komen in beginsel in sportkleding en melden zich op het terrein, dus niet in de 

kleedkamer. 
 Frans is in beginsel aanspreekpunt. 
 VVS-KBO Combinatie (Frans) registreert de deelnemers en checkt of de deelnemers niet 

verkouden en/of grieperig zijn c.q. geen Corona ziekteverschijnselen hebben. 
 Spelers die nog van schoeisel willen wisselen kunnen dit op de tribune doen. 
 Het Walking Football zal zich beperken tot training met in acht neming van de RIVM 

richtlijnen, dus wedstrijden worden vooralsnog niet gespeeld 
 Na afloop wordt de kantine niet gebruikt. Wat betreft “de derde helft” zal deze op de 

tribune plaatsvinden waarbij koffie in bekertjes wordt verstrekt tegen contante gepaste 
betaling (€ 1,50). 

 
Wilt u met ons mee starten of eens komen kijken op woensdag 8 juli 2020 aanvang 10.30 uur. 
Zo ja, meldt u zich dan aan uiterlijk 5 juni 2020 bij:  
    Frans Soons 

Bekerbaan 41  
6333 EJ Schimmert  
Tel 045-404 1796 / Mobiel 06-2387 3461   
Email: famsoons@hetnet.nl 
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Verklaring 
 

Ondergetekende verklaart hierbij:  
 Te willen deelnemen aan het Walking Football bij “VVS-KBO Combinatie”. 
 Geen Corona klachten te hebben dan wel te hebben gehad. 
 Niet verkouden of grieperig te zijn dan wel recent te zijn geweest. 
 De RIVM maatregelen in acht te nemen. 
 Volledig zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar gedrag en de eventuele Corona 

gevolgen hiervan bij deelname aan het Walking Footbal en deze niet kan verhalen op VVS 
dan wel de KBO St. Paulus Schimmert. 

 
Ondergetekende. 
Naam…………………………………………………………………  man / vrouw 
Verklaart onder eigen verantwoording deel te nemen aan het Walking Footbal bij VVS-KBO 
Combinatie. 
 
Handtekening………………………………… 
 
Datum…………………………….. 
 


