
Uithuizen 29-09-2020 

Aan de leden van Noordpool-U.F.C. 
 

Beste leden, 
 
Afgelopen maandag 28 september  jl. heeft de regering nieuwe maatregelen 

aangekondigd rond het Coronavirus. Deze maatregelen hebben voor ons als club 
behoorlijke consequenties. In deze brief zetten wij de maatregelen die de vereniging 

dit moment  neemt voor u op een rij.  
 
In ieder geval tot en met dinsdag 20 oktober zal onderstaande maatregel van kracht 

zijn. 
 

De komende drie weken mag bij geen enkel sportevenement nog publiek 
aanwezig zijn en is het clubhuis dicht. 
 

Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote 
groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer 

toegestaan. Dat geldt dus ook voor ouders die bijvoorbeeld naar hun sportende kind 
willen kijken. 
 

Maar hoe gaat dit er dan uitzien in de praktijk? 
 

• De komende 3 weken is ons clubhuis gesloten voor, tijdens en na trainingen. 
Ook op de wedstrijddagen is deze gesloten. 

 

• De trainingen gaan gewoon door op de reguliere tijden. Na de trainingen dienen 
de spelers het sportpark te verlaten en mogen niet blijven “hangen.” 

 

• Tijdens de thuiswedstrijden is publiek niet welkom. Ouders mogen dus niet naar 

de sportwedstrijden van kinderen komen kijken. (alleen brengen en halen is 
toegestaan) Leiders begeleiden de kinderen na thuiswedstrijden naar de 
parkeerplaats. (bij de Mencke)  Dit geldt voor de leeftijdsgroepen t/m  10 jaar 

(tot maximaal een half uur na einde wedstrijd.) De verantwoordelijkheid ligt 
daarna bij ouders.  
 

(Jeugd)leden t/m 19 jaar 

• Bij uitwedstrijden vallen de benodigde chauffeurs (dus t/m JO19) onder 
teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en 

mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 

• Bij trainingen van jeugdleden op het eigen complex vallen chauffeurs niet onder 

teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet 
blijven kijken. 

 

Geen besmettingen bekend 
Er zijn op dit moment geen besmette leden binnen onze vereniging bekend. Sommige 

mensen binnen de club zijn in overleg met en na toestemming van de GGD getest. In 
alle gevallen was de uitkomst in relatie tot Noordpool-U.F.C. negatief (geen Corona 
besmetting). 



 

Communicatie 
We bewaren zoveel als mogelijk de rust binnen de club en blijven in direct contact met 

elkaar aangezien de situatie per dag kan veranderen. Algemene informatie komt vanuit 
het hoofdbestuur. Informatie betreffende een specifiek team komt vanuit de leider, 
coach en/of trainer. We stemmen ons beleid continue en in nauw overleg af met de 

KNVB, overige clubs en, indien nodig, de GGD.  
 

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij deze communiceren via website, 
Facebook pagina en e-mail. 
 

Wij begrijpen dat bovenstaande maatregelen voor u als ouder en lid lastig kunnen zijn. 
Toch vragen wij de komende weken de medewerking van u allen . 

 
Met vriendelijke groet, 
Hoofdbestuur Noordpool-U.F.C. 
 


