Mededeling Dagelijks Bestuur

Afgelasting van wedstrijdn omwille van corona besmetting
In één van de vorige edities hebben we al eens gewezen op het dynamisch karakter van deze corona
crisis, wat vandaag kan is morgen misschien verboden of omgekeerd. De virologen nemen dan de term
“voortschrijdend inzicht” in de mond. Als Dagelijks Bestuur leren we ook bij en is het voortdurend nodig
om onze reglementering ivm corona bij te stellen. Net zoals in de “hogere afdelingen” van het Belgisch
voetbal worden wij immers ook geconfronteerd met een aantal besmette spelers en stafleden. Daarom
heeft het DB beslist om een aantal regels in te voeren mbt tot het uitstellen van een wedstrijd als gevolg
van geïnfecteerde spelers of spelers die in quarantaine moeten gaan.
Laat het eerst en vooral duidelijk zijn dat besmette spelers of spelers die symptomen vertonen
niet mogen meespelen. Wij rekenen op de verantwoordelijkheid van al onze leden om zich hier
aan te houden.
Indien een ploeg als gevolg van te veel besmette spelers of spelers die in quarantaine zitten in
spelersnood komt om de wedstrijd te spelen kan er uitstel worden verleend onder bepaalde voorwaarden;
Een wedstrijd kan uitgesteld worden als er 3 leden van een ploeg besmet zijn. Dwz dat deze personen
positief moeten getest zijn en dat hiervan binnen de 5 dagen een attest aan het DB moet worden
overgemaakt. Dit attest kan via mail of whatsapp aan het DB worden overgemaakt en zal met nodige
discretie worden behandeld.
Indien een speler ziekteverschijnselen vertoond maar nog niet positief getest is of het resultaat nog niet
gekend is kan het attest tot uiterlijk 7 dagen na de originele speeldatum aan het DB worden overhandigd.
Personen die niet ziek zijn maar verplicht in quarantaine zijn geplaatst kunnen ook beschouwd worden
als positief getest op voorwaarde dat zij een attest van de huisarts of van de contact tracers kunnen
voorleggen binnen dezelfde periode van 7 dagen na de wedstrijd.
Indien deze attesten niet tijdig in het bezit zijn van het DB, wordt er alsnog een forfaitnederlaag
toegewezen aan de ploeg die uitstel heeft gevraagd.
Deze regels kunnen alleen maar worden gehandhaafd als er voldoende onderling vertrouwen is tussen
de clubs en de bond, maar ook tussen de spelers en hun clubbestuur. Wij maken ons geen illusies dat
hiervan misbruik kan gemaakt worden, maar de huidige situatie laat ons geen andere keuze. Daarom
nogmaals; wij rekenen op de verantwoordelijkheidszin van al onze leden.
De competitie is nu 3 speeldagen ver, en op basis van de waarnemingen die ons bereiken moeten wij
toch nog een aantal veiligheidsmaatregelen aanscherpen.
De regelgeving mbt mondmaskers is verschillend van regio tot regio. In sommige gemeentes is het
verplicht om een mondmasker te dragen en in andere dan weer niet. Daarom “dringen wij aan” en
“vragen” wij dat iedereen rond het veld een mondmasker draagt tijdens en na een LVL wedstrijd. Het
beschermt niet alleen jezelf, maar vooral de anderen.
In de kantines moeten de horeca maatregelen strikt worden opgevolgd; oa verplichte registratie van de
aanwezigen, ook naast het veld is dit verplicht! Vergeet niet dat je club kan beboet worden indien hier
geen gevolg wordt aan gegeven.
Bondslokaal
Vanzelfsprekend geldt de verplichting voor het dragen van een mondmasker voor elke bezoeker in het
bondslokaal. Bij het betreden van het bondslokaal wordt van iedere bezoeker verwacht dat hij zijn handen
ontsmet en dat hij zich strikt houdt aan het tijdschema dat in de LVL-info is vermeld. Voor alle bezoeken
die niet in de LVL info zijn vermeld dient een afspraak te worden gemaakt.
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