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UPDATE Covid/Corona
Beste speler, coach, ploegafgevaardigde, ouder, sympathisant,
25 januari 2021 heeft Voetbal Vlaanderen het voetbalseizoen stopgezet, alle
amateurcompetities werden geschorst.
29 januari 2021 heeft Voetbal Vlaanderen bijkomende info geven over het veldvoetbal in
coronatijd.
Hieronder bezorgen wij jullie een overzicht van de nieuwe maatregelen die wij in acht
nemen om het voetbal op onze terreinen te kunnen laten doorgaan.
6 t/m 18 jaar (geboren in 2002 of later): geldig voor jeugd & G kids & youngstars & meisjes
-18 jaar
-

-

Vanaf woensdag 3 februari 2021: trainingen op Olieslagerijstraat gaan door zoals
gepland tenzij de lokale autoriteiten nog andere beslissingen zouden nemen
o Trainingsbubbel: max. 10 spelers + 1 meerderjarige trainer
De verschillende wedstrijdformats 2v2, 3v3 en 5v5 kunnen op training binnen de
eigen bubbel blijvend worden gespeeld.
Kleedkamers en douches blijven gesloten voor trainingen
De raad van bestuur beslist unaniem dat de ploegen die nog mogen trainen niet
zullen deelnemen aan vriendschappelijke wedstrijden al of niet buiten de gemeente
Boechout.
Er is slechts één ‘noodzakelijk’ (brengen en/of halen) familielid per speler toegelaten
op Fc Oxaco-Boechout Olieslagerijstraat.
Mondmasker is verplicht behalve tijdens het sporten. Mondmasker voor trainers is
steeds verplicht.
Registratie is verplicht – graag je aanwezigheid in de ploegkalender op twizzit te
bevestigen of per email naar corona@fcoxaco-boechout.be met volgende
vermelding: naam + voornaam – ploeg … - datum training.
Een voetbalveld kan zo georganiseerd worden dat 4 groepen van 10 sporters tot 18
jaar er kunnen sporten. Kruising van sportbubbels is niet toegelaten.

Het jeugdbestuur heeft een planning gemaakt voor de organisatie en praktische invulling van
de jeugdtrainingen.

FC Oxaco-Boechout VZW
Anemonenlaan 15
2531 Boechout-Vremde
KBO:0417.043.382

Gerechtigd correspondent
Jeroen De Clerck
Herentalsebaan 499
2100 Deurne

www.fcoxaco-boechout.be

Vanaf +18 en ouder (geboren voor 2002): geldig voor senioren, veteranen en dames
-

-

Georganiseerd sporten, trainingen en wedstrijden (in clubs, sportlessen, groepen, …)
is verboden. Outdoor sporten zonder contact is toegelaten met max 4 personen: 3
spelers + 1 begeleider
Kleedkamers en douches blijven gesloten voor trainingen
De raad van bestuur beslist unaniem dat de ploegen die nog mogen trainen niet
zullen deelnemen aan vriendschappelijke wedstrijden al of niet buiten de gemeente
Boechout.
Er is slechts één ‘noodzakelijk’ (brengen en/of halen) familielid per speler toegelaten
op Fc Oxaco-Boechout Olieslagerijstraat.
Mondmasker is verplicht behalve tijdens het sporten. Mondmasker voor trainers is
steeds verplicht
Registratie is verplicht – graag je aanwezigheid in de ploegkalender op twizzit te
bevestigen of per email naar corona@fcoxaco-boechout.be met volgende
vermelding: naam + voornaam – ploeg … - datum training

Ism met dames & seniorencoaches zullen wij een eenzelfde actieplan uitwerken.
Lidgelden
Aangezien de spelers dit seizoen en het voorbije seizoen (13/03/2020 t/m 30/04/2020)
weinig hebben gespeeld of getraind (met uitzondering van de jeugd t\m U13) hebben wij
een aantal beslissingen genomen omtrent een eventuele terugbetaling van de lidgelden voor
seizoen 2020-2021 en het lidgeld voor het nieuwe seizoen 2021 – 2022 (aanvang augustus
2021).
De raad van bestuur heeft besloten om geen terugbetaling van het lidgeld van het huidige
seizoen 2020-2021 te voorzien daar een terugbetaling, gedeeltelijke (hoe klein ook) of
gehele terugbetaling van het betaalde lidgeld de huidige werking van de vereniging in het
gedrang brengt.
Wij hebben tevens het volgende besloten voor seizoen 2021-2022
- om geen verhoging van het lidgeld door te voeren
- in tegenstelling dat de vorige jaren, wordt er per categorie één bedrag gehanteerd
- de kortingen die dit seizoen worden toegekend, gelden ook voor het volgende
seizoen
- dat het lidgeld ten laatste betaald moet worden op 31.08.2021 (het begin van het
nieuwe seizoen)
- om geen boeteclausule te hanteren
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Tijdens dit seizoen hebben wij enkele noodzakelijke investeringen gedaan om de huidige
werking te waarborgen.
De huidige terreinverlichting voldeed niet meer aan de eisen van Voetbal
Vlaanderen, aangezien avondvoetbal vooral in de terugronde wordt gespeeld zowel bij
jeugd als senioren\dames\veteranen hebben we op terrein 1 een nieuwe verlichting en
tegelijkertijd een nieuwe zekeringskast geplaatst ter vervanging van de oude die 23 jaar oud
was en niet meer voldeed aan de wettelijke voorschriften. En natuurlijk voor het eigen
comfort. En wij hebben 2 ballenvangers vervangen.
Het grootste gedeelte van de inkomsten is door de corona-maatregelen weggevallen en
ondertussen hebben wij al onze financiële verplichtingen kunnen nakomen met de
beschikbare inkomsten. Op een paar uitzonderingen na, kan onze vzw geen aanspraak
maken op financiële ondersteuning van de federale of Vlaamse overheid omdat wij niet in
aanmerking kwamen voor deze ondersteuning. Het dient gezegd dat wij van de gemeente
een kleinere ondersteuning ontvingen en dat Voetbal Vlaanderen een in tijd beperkte
vrijstelling van onze verbondsbijdrage heeft gegeven.
We zullen er als club, zoals de voorbije maanden, alles aan doen om trainingen onder de
best mogelijke omstandigheden te organiseren: coronaproof volgens de geldende
reglementen, in eigen gecontroleerde bubbels én met respect voor ieders mening en gevoel.
Elke speler is dus vrij om al dan niet te komen trainen. Niemand hoeft zich verplicht te
voelen.
Indien er nog verdere aanpassingen zijn van de huidige maatregelen, dan laten we het
spoedig weten.
Last but not least, we willen alle leden, die deelnamen aan de voorbije acties: wafelslag
(november 2020) en vol-au-drive (februari 2021) hartelijk danken voor uw steun.
Hopende op jouw begrip.
Alle vragen hieromtrent kan je sturen naar bestuur@fcoxaco-boechout.be
Keep it safe en met sportieve groeten,
Uw bestuur

