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Dendermonde, 10 september 2020. 

 
 
Corona proof maatregelen 
 
Aan de Gerechtelijk correspondent, 
Aan het bestuur van alle bezoekende voetbalclubs, 
 
 
 
In het kader van de veiligheidsmaatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus, 
dien ik u het volgende mede te delen. 
 
Voor alle sportactiviteiten op het grondgebied van Dendermonde heeft de Burgemeester en de 
veiligheidscel van de stad Dendermonde bijkomende maatregelen opgelegd in de strijd tegen het 
Covid-19 virus. 
 
 
Kleedkamergebruik 
Concreet bij wedstrijden betekent dat, dat er een verbod is om de kleedkamers te betreden door 
personen die daar niet strikt noodzakelijk zijn. Het mondmasker is ook verplicht in de kleedkamer 
en kan enkel worden afgezet voor het spelen van de wedstrijd en bij het douchen.  
 
Spelerszone 
In de gang van de kleedkamers is er mondmaskerplicht voor iedereen. De officials die 
administratieve handelingen dienen te verrichten op het secretariaat, in het kader van de 
wedstrijd, dienen ook daar een mondmasker te dragen. 
 
Waterbedeling voor de teams 
Wij stellen water ter beschikking maar géén drinkbekers. De spelers dienen zich te voorzien van 
een persoonlijke drinkbus. 
 
Broodmaaltijd na de wedstrijd 
Wij voorzien een broodmaaltijd voor de teams na de wedstrijd, Covid proof. 
 
Registratieplicht 
Alle teamleden, technische staf en entourage hebben registratieplicht. Het officieel wedstrijdblad 
geldt niet. Iedereen kan zich registreren aan de ingang van het stadion. 
 
 



Voor meer nieuws en informatie over KAV Dendermonde – www.kavd.be 

 

Beperkte toegang tot het stadion 
De toegang via het Grootzand is tijdelijk afgesloten. Er is slechts één toegang in gebruik via de 
Bakkerstraat 47.  
 

Verder gelden alle klassieke veiligheidsmaatregelen in het stadion, in de kantines, op de 
(zit)tribunes en in de spelerszone rond social distancing, handhygiëne en registratieplicht. 
 

De overheid controleert streng en we willen vermijden dat éénieder van ons in de problemen 
komt. Bij het niet naleven van de richtlijnen zijn de betrokken personen zelf verantwoordelijk bij 
mogelijke controles. 

Hartelijk dank voor uw begrip. 

 

 

Het bestuur 
KAV Dendermonde 


