
 

 

CORONA INFORMATIE SKC MERWEDE/MULTIPLAAT 

Het feit dat Covid19 nog steeds volop ons dagelijks leven beïnvloedt en er steeds meer 

maatregelen worden genomen door de instanties om het virus te stoppen om verdere 

verspreiding te voorkomen, zorgt ervoor dat het bestuur van onze vereniging hier steeds meer tijd 

aan dient te besteden.  

Om het bestuur meer tijd te geven voor andere belangrijke zaken is er een ‘Corona Assistentie 

Team’  

(CAT) in het leven geroepen. Dit CAT zal de regelgeving van overheidswege en vanuit het KNKV 

vertalen naar de activiteiten bij SKC Merwede/Multiplaat en het bestuur hierin adviseren.  

Adri Lugthart is vanuit het bestuur de contactpersoon voor dit team.  

De teamleden zijn: Theo Struijk, Dennis van Eijl en Rick Landa.  

Het CAT zal de implementatie en uitvoering van de maatregelen voor zijn rekening nemen en de 

leden hierover regelmatig via sociale media informeren. 

Voor vragen omtrent de effecten en gevolgen voor onze vereniging en haar leden met betrekking 

tot de huidige en toekomstige situatie is het emailadres corona@skcmerwede.nl ter beschikking 

gesteld. 

Update 30 december 2021 
 

De maatregelen die gelden tot 15 januari 2022 hebben grote gevolgen voor de activiteiten 
binnen onze vereniging.  
Alle binnensportlocaties zijn gesloten en als gevolg daarvan zijn er geen trainingen en is de 
competitie stilgelegd. Gelukkig vindt het grootste deel in de vakantieperiode plaats waardoor 
het aantal wedstrijden en trainingsavonden al sterk verminderd waren. 
Na de kerstvakantie zal met de JC en de TC bekeken worden of er eventueel trainingen buiten 
kunnen plaatsvinden. Buitensportlocaties mogen open zijn tussen 05.00 en 17.00 uur. 
Ook buiten dienen bepaalde regels gevolgd te worden. 
 
Vanuit het KNKV is er nog geen uitsluitsel gegeven hoe de zaalcompetitie verder zal verlopen. 
Alle maatregelen en besluiten kun je terugvinden op de sites van het KNKV, het NOC*NSF of 
de Rijksoverheid. 
 
https://www.knkv.nl/faqcorona/ 
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-
nederland 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport 
 
Als er tijdens de eerstvolgende persconferentie van de overheid maatregelen aangepast worden  
wat betreft de sportactiviteiten dan zullen wij weer een update verzorgen. 
 
Laten wij hopen dat op enig moment in 2022 Covid-19 onder controle is! 
 

Dennis  Theo       Rick   
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