
 
 

Beste ouders, 

Wij zijn erg blij dat wij dit jaar een aangepast schoolvoetbaltoernooi mogen organiseren voor uw 

kind(eren)! Gezien de coronamaatregelen zijn er een aantal zaken anders dan anders. Hieronder 

gaan we op een aantal zaken in die voor u van belang zijn. 

Geen toegang voor ouders en toeschouwers op het complex 

Onderdeel van de coronamaatregelen en voorwaarden die gesteld zijn door de gemeente is dat er 

geen ouders en toeschouwers toegelaten mogen worden op het complex. U kan uw kind(eren) 

brengen tot de toegangspoort. Ook het ophalen kan alleen buiten de poort van het complex. Wij 

hopen op u begrip.  

Kantine 

De kantine zal open zijn met een beperkt assortiment. Dit assortiment zal voor aanvang van het 

toernooi op de site www.rkdes.nl worden geplaatst. Uw kind kan met pin of contant betalen.  

Kleedkamers/douches 

Er kan en mag geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers. Zorg er dus voor dat uw kind 

omgekleed naar RKDES komt en geen waardevolle spullen meeneemt. De toiletten zijn wel 

toegankelijk.  

Speelavonden 

De speelavonden zijn als volgt ingedeeld: 

- Groep 3/4 woensdag 

- Groep 5/6 maandag/donderdag 

- Groep 7/8 dinsdag/vrijdag 

Het programmaboekje met de speeltijden wordt uiterlijk donderdag 3 juni gepubliceerd op 

www.rkdes.nl.  

Teamfoto’s 

Wij willen uw kind(eren) een blijvende herinnering geven aan dit bijzondere toernooi. Tijdens het 

toernooi willen wij een teamfoto maken van alle teams. Deze foto wordt tijdens of na afloop van het 

toernooi gratis aan uw kind gegeven en niet gebruikt op social media of de website. De foto is niet 

digitaal beschikbaar en kan niet nabesteld worden. 

Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven door een mail te sturen aan 

jeugdcommissie@rkdes.nl. Graag hierbij vermelden: naam van uw kind, welke school, welke groep 

en welk team hij/zij zit. 

Wij hopen natuurlijk dat alle kinderen met hun klasgenootjes op de foto’s mogen! 

Verder willen wij u informeren dat tijdens het schoolvoetbaltoernooi foto’s worden gemaakt voor 

promotiedoeleinden zoals een verslag in de krant. Hierbij kan geen rekening gehouden worden met 

bovenstaande melding.  

Telefoonnummer in geval van nood 

Omdat u het complex niet mag betreden begrijpen wij dat u het prettig vindt als u de vereniging kan 

bereiken. In geval van nood is RKDES tijdens het schoolvoetbaltoernooi tussen 17.00 en 20.00 te 

bereiken via 06-20705635. 

Met vriendelijke groet, 

De Schoolvoetbalcommissie RKDES  
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