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Onderwerp: aanscherping corona maatregelen     Ootmarsum, 21 augustus 2020 
 
 
Geachte KOSC leden, 
 
 
Via deze brief augustus ontvangen jullie een update van de coronamaatregelen binnen 
KOSC (per 21 augustus 2020).  
 
Zoals jullie wellicht uit de media hebben vernomen zijn inmiddels drie voetbalverenigingen 
in Dinkelland geconfronteerd met mogelijke corona besmettingen. Op basis van input van 
de GGD en in overleg met de KNVB en de gemeente hebben woensdagavond de 
voetbalverenigingen van Dinkelland besproken welke maatregelen de voetbalclubs kunnen 
treffen om verspreidingsrisico’s tegen te gaan. 
 
Wanneer is er sprake van een mogelijke besmetting? 
 
Je bent mogelijk besmet wanneer je last hebt van de bekende klachten zoals koorts, droge 
hoest, en vermoeidheid. Maar ook kun je besmet zijn wanneer je langer dan 15 minuten in 
een afgesloten ruimte bent geweest samen met een besmet persoon, of wanneer je binnen 
1,5 meter bent geweest van een besmet persoon.  
 
Je hoeft niet te merken dat je besmet bent, je kunt besmet zijn zonder dat je klachten hebt.  
 
Ik ben mogelijk besmet, wat nu? 
 
Heb je het vermoeden dat je besmet kunt zijn? Dan moet je conform de landelijke 
richtlijnen 10 dagen in quarantaine. Kom dus niet naar KOSC, maar meldt dit bij je leider of 
het KOSC bestuur. Geef hierbij aan wanneer je recent bij KOSC bent geweest, en met wie 
je in nauw contact bent geweest.  
Een mogelijke besmetting kan grote gevolgen hebben voor het team waarvoor je uitkomt, 
andere teams en/of de vrijwilligers van KOSC. Afhankelijk van wanneer je besmet kunt zijn 
geraakt, en met wie je allemaal in contact bent geweest bekijken we per geval welke 
maatregelen we moeten treffen om verspreiding van het virus binnen onze vereniging 
tegen te gaan. 
 
Corona maatregelen bij KOSC. 
 
Op ons sportcomplex zijn al veel corona maatregelen getroffen. Zo is de looprichting op het 
complex aangepast, zijn voorzieningen aanwezig om te desinfecteren, en is de kantine 
corona-proof gemaakt. Maar dat is nog niet voldoende.  
 
 

http://www.kosc.nl/


Vanaf komend weekend worden de corona maatregelen verder aangescherpt.  
 
Zo wordt er een registratie van alle bezoekers van de kantine doorgevoerd om in geval van 
een mogelijke besmetting de GGD te ondersteunen in hun contact- & 
besmettingsonderzoek.  
 
Daarnaast zal elk senior team bij wedstrijden twee kleedkamers toegewezen krijgen. 
Daardoor kunnen de senioren de onderlinge afstand van 1,5 meter tijdens het omkleden en 
het douchen na de wedstrijd in acht te houden. 
 
Ook willen we voorkomen dat er overlap ontstaat met andere teams die gebruik maken van 
dezelfde kleedkamer. Daardoor kunnen de aanvangstijden van wedstrijden wijzigen, en 
zullen in sommige situaties wedstrijden verplaatst worden naar andere dagen / avonden.  
 
Uiteraard geldt dat het houden van de 1,5 meter afstand ook in de kantine, op het terras en 
langs de lijn. 
 
Discipline. 
 
Op papier en qua voorzieningen geeft KOSC adequate invulling aan maatregelen om 
verspreidingsrisico’s tegen te gaan.  
 
Maar deze maatregelen hebben geen effect als we ons er niet allemaal 
aan houden!  
 
Niemand zit erop te wachten dat we ons sportcomplex moeten sluiten, maar dat gaat 
gebeuren wanneer we het virus niet indammen.  
 
Wij doen een dringend beroep op je om serieus met de getroffen corona maatregelen om 
te gaan. Hou je aan de maatregelen en volg de voorschriften op. Spreek elkaar daar ook 
op aan, en toon begrip wanneer iemand je hierop aanspreekt.  
 
Immers, alleen samen kunnen we het virus eronder krijgen. 
 
 
 

Met sportieve groet, 

Het bestuur van voetbalvereniging KOSC 
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