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- Nieuwe Corona-regels
- Trekking tombola steunkaarten
- Lidgeld part2 voor U06 en U07
- K.F.C. Ham United zoekt …
Vragen, opmerkingen … of als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen … hamunitedkfc@gmail.com

NIEUWE CORONA-REGELS
Hieronder geven we een update van de coronamaatregelen die in principe zullen gelden tot eind januari
2022:
Wedstrijden voor de jeugd (t/m U21) en reserven blijven doorgaan
zoals gepland, wedstrijden van het eerste elftal worden uitgesteld. Wedstrijdkalenders kan je reeds
terugvinden in de app van de Belgische Voetbalbond (RBFA) en in die van ProSoccerData.
Trainingen blijven doorgaan voor iedereen;
Mondmaskerplicht voor iedereen (spelers, staf, begeleiders, ...) vanaf 6 jaar
vanaf het betreden van de infrastructuur. De mondmaskers mogen enkel door de spelers (en staf) worden
afgezet tijdens de sportactiviteit zelf of tijdens het douchen;
Publiek is niet toegelaten, enkel spelers tot en met U17 mogen zich laten vergezellen door maximum 2
meerderjarige personen.
K.F.C. Ham United kan de begeleiders vragen om het Covid Safe Ticket (CST) te tonen;
Kleedkamers blijven toegankelijk
maar het gebruik moet tot een absoluut minimum (max. 15 minuten) worden beperkt. Kom bijvoorbeeld
(indien mogelijk) in wedstrijdoutfit toe. Blijf niet hangen in de douche of de kleedkamerruimte indien dit
niet nodig is. Mondmaskerdracht is verplicht (zie hiervoor), behalve tijdens het douchen;
De kantine blijft open
volgens de regels van de horeca: zittend consumeren, maximum 6 personen per tafel, mondmaskerplicht
tijdens verplaatsing, CST-controle vanaf 16 jaar.
BLIJF VERSTANDIG … BLIJF GEZOND … HOU JE AAN DE REGELS
Wij danken jullie alvast voor jullie medewerking en houden jullie op de hoogte van eventuele tussentijdse
wijzigingen (vb. na het overlegcomité van midden januari).
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TREKKING TOMBOLA STEUNKAARTEN
De trekking van de tombola gekoppeld aan de steunkaarten werd eerder al uitgesteld tot 4 december, maar
moest toen door omstandigheden opnieuw worden uitgesteld … we plannen ze nu in voor
de eerstvolgende thuiswedstrijd van het eerste elftal (waar we nu jammer genoeg nog geen datum
kunnen opplakken) … alleszins bedankt voor uw begrip en voor uw steun!

LIDGELD PART2
Voor sommige spelers U06 en U07 betekent het tweede gedeelte van de competitie ook de betaling van
het tweede gedeelte van het lidgeld … u ontvangt hiervoor nog een persoonlijke herinnering via email.

K.F.C. HAM UNITED ZOEKT
K.F.C. Ham United leeft … de ontplooiing en ontwikkeling van de jeugd staat centraal in een club zoals
K.F.C. Ham United. Wil je graag je steentje bijdragen en de jeugd of je pupil hierin actief bijstaan?
Wij zijn dringend op zoek naar gemotiveerde jeugdtrainers en geëngageerde vrijwilligers om de
jeugdwerking te versterken.
Interesse? Of ken je iemand uit je kennissen- of familiekring?
Spreek onze trainers of bestuursleden gerust aan of vraag naar de mogelijkheden via
hamunitedkfc@gmail.com.
Elke helpende hand is meer dan welkom!”

K.F.C. HAM UNITED WENST U EEN GEZOND EN SPORTIEF 2022
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