Seizoen 2020-2021

Update Covid-19
02.09.2020

Beste Speler, Coach, ploegafgevaardigde, toeschouwer, bezoeker,
Welkom op één van de sites van Fc Oxaco-Boechout vzw.
Mogen wij jullie vragen om naast de algemene corona/covid-19 maatregelen van Voetbal
Vlaanderen & de gemeente Boechout rekening te houden met volgende afspraken en richtlijnen
➢ Er geldt een algemeen mondmaskerplicht op alle sites van Fc Oxaco-Boechout
Olieslagerijstraat en O.X.A.C.O. Capenberg sportcenter en de gemeentelijke sportvelden
van Borsbeek.
o iedereen die gebruikt maakt van de sanitaire voorzieningen alsook kantine.
➢ Respecteer de aangeboden richtlijnen en heb respect voor de persoonlijke houding.
➢ Indien spelers, toeschouwers, bezoekers de richtlijnen niet willen respecteren dan zullen
wij deze persoon niet bedienen en zullen wij de persoon in kwestie vragen om de site te
verlaten.
➢ Volgende maatregelen zijn van toepassing voor
o Wedstrijden
▪

▪

Voor aanvang van de wedstrijd: coach of ploegafgevaardigde of kapitein
wordt boven in de kantine verwacht voor de afhaling van de kabinesleutel en
water
Spelers wachten geduldig beneden aan de kabines

Alle ploegen ontvangen 2 à 3 flessen water tijdens de rust maar wij vragen
ploegen zelf bekers of drinkbussen te voorzien
o Trainingen & wedstrijden
▪

▪

spelers dragen het mondmasker wanneer zij zich van/naar het
voetbalterrein verplaatsen
toeschouwers dragen een mondmasker en respecteren de afstand

▪

ploegafgevaardigden & spelers die plaatsnemen in een dug-out dragen een

▪

mondmasker
▪

coaches hoeven hun mondmasker NIET te dragen tijdens de wedstrijd

Meer info? www.fcoxaco-boechout.be

➢ De chalet van FCOB Olieslagerijstraat is geopend voor spelers, coaches,
ploegafgevaardigde, toeschouwers, bezoekers, … volgens de Coronamaatregelen bepaald
door Horeca Vlaanderen.
o Wij zullen extra tenten voorzien om je het leven zo makkelijk mogelijk te maken
o Roken is verboden op terras en in de tenten
➢ Respecteer alle richtlijnen welke van toepassing zijn in onze chalet, op & rond onze
terreinen.
➢ De cafetaria van TC Borsbeek is geopend voor spelers, coaches, ploegafgevaardigde,
toeschouwers, bezoekers, … volgens de Coronamaatregelen bepaald door Horeca
Vlaanderen.
➢ Respecteer alle richtlijnen welke van toepassing zijn in de cafeteria van TC Borsbeek op
& rond de gemeentelijke sportvelden Borsbeek.
➢ Registreer je op www.ikzithier.be
1. Scan de QR code of surf naar ikzithier.be
2. Vul het formulier in
3. Laat het groen scherm zien aan de uitbater
▪ Toeschouwers die naar de wedstrijd kijken registreren zich op tafel nr. 100
➢ Enkel van toepassing voor Fc Oxaco-Boechout site Olieslagerijstraat
1. Wij aanvaarden enkel betalingen via onze clubkaart of bancontact met uitzondering
voor spelers van U6/U7/U8/U9/U10 indien zij alleen op de club vertoeven
2. Je kan de kan clubkaart aanschaffen (1€ per kaart) in de chalet en ter plekke
opladen of via de Knip app
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.lecreditsportif.knip&hl=nl

Alle vragen of opmerkingen of suggesties om FCOB te helpen kan je sturen naar
corona@fcoxaco-boechout.be

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Raad van bestuur van FC Oxaco-Boechout

Meer info? www.fcoxaco-boechout.be

