Protocol VV Serooskerke / SJO Serooskerke-Veere tijdens de
aanwezigheid van het Corona Virus, update 03-03-2021
Na de persconferentie van 23 februari 2021 zijn er wat versoepelingen mogelijk die
ingaan op woensdag 3 maart 2021. Wat voor de sportclubs van belang is en dus ook
voor onze vereniging is hieronder te lezen.
Er mogen nog geen competitiewedstrijden of vriendschappelijke wedstrijden tegen
andere clubs gespeeld worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat de senioren
competities niet meer hervat worden dit seizoen, zodra er weer wedstrijden gespeeld
mogen worden, zal dit in de vorm van de Regio Cup gedaan worden. Als hier meer over
bekend is zal dat aan alle betrokkenen kenbaar gemaakt worden. De Regio Cup zal voor
de A en B-categorie georganiseerd worden.
Wel mag er door de jeugd en de jongere senioren TOT 27 jaar “normaal” getraind
worden. De avondklok blijft van kracht zoals we die kennen, dus tussen 21.00 uur en
4.30 uur blijven we binnen. Dit houdt in dat de trainingen uiterlijk 20.15 uur klaar
moeten zijn zodat iedereen voor 21.00 uur thuis kan zijn. Voor de trainingen van de
senioren van 27 jaar en ouder blijven de maatregelen van kracht, dus trainen in
groepjes van twee (de groepjes moeten duidelijk als groep herkenbaar zijn dmv
verschillende kleuren hesjes) op anderhalve meter afstand.
Er zal door en met de trainers bepaald en gecommuniceerd worden wie wanneer kan
trainen.
Als bestuur snappen we heel goed dat het erg lastig is als een deel van je team wel kan
trainen op de normale manier en het andere deel niet. Maar helaas is het niet anders, wij
hebben het ook niet bedacht. Maar houd jullie alstublieft aan de maatregelen want als er
bij controle blijkt dat we ons als verenging NIET aan de maatregelen houden, dan
hebben we een groot en duur probleem, dat we niet kunnen en willen hebben!!
Deze maatregelen gelden vooralsnog tot en met maandag 15 maart 2021.
Voor alle duidelijkheid de kleedkamers (met uitzondering van het toilet in het kleine
scheidsrechtershok) blijven gesloten en worden dus door niemand betreden !!!
Niet om om te kleden, niet om iets neer te leggen, niet om te douchen,
ze blijven op slot !!!
Verder blijft de regel bestaan dat er geen publiek welkom is bij de training, dus kom NIET
naar ons sportpark om trainingen te bekijken, hoe jammer en vervelend dit ook is.

De belangrijkste punten:
•

Houd 1,5 meter afstand

•

Heeft u klachten? Blijf thuis!

•

Gebruik je gezond verstand

•

Niezen en hoesten doen we in de elleboogplooi

•

Geen bezoek aan trainingen

•

Senioren van 27 jaar en ouder trainen in groepjes van maximaal 2 personen
op 1,5 meter (te bepalen door de trainers van de diverse selecties)

•

Senioren tot en met 26 jaar en jeugd (t/m JO19) mogen wel trainen maar
spelen geen wedstrijden

•

Het clubhuis is tot nader order gesloten

•

Zorg dat je om 21.00 uur thuis bent !

•

Alle kleedkamers blijven tot nader order gesloten !!!
Houd je hierbij aan de volgende regels:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het spreekt voor zich dat je thuisblijft bij gezondheidsklachten;
Op het sportpark houden we vanzelfsprekend 1.5 meter afstand van elkaar.
Geef elkaar, zodra de training is afgelopen, de ruimte zodat iedereen op een
veilige en verantwoorde manier het sportpark kan verlaten.
Alle kleedkamers worden niet gebruikt en blijven gesloten
Als er tijdens de training gebruikt moet worden gemaakt van het toilet kan dat
ALLEEN in de kleine scheidrechters kleedkamer naast kleedkamer 6
Als je als ouder/verzorger je kind naar de training brengt val je
NIET onder de teambegeleiding en mag je dus NIET blijven kijken.
Tot en nader order is ons clubhuis gesloten.
Als we ons allemaal zoveel mogelijk aan de regels houden hopen we het virus zo
spoedig mogelijk onder controle te hebben en we ons “gewone” leven weer op
kunnen pakken

Op deze pagina worden we op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en informatie
over het coronavirus en de gevolgen voor het voetbal: www.knvb.nl/coronavirus
Alle bovenstaande maatregelen zijn afgekondigd tot en met 15 maart 2021. Houdt
er echter rekening mee dat deze maatregelen ook langer kunnen duren. Wij
rekenen erop dat iedereen zich aan bovenstaande regels houdt en bovenal
zijn/haar gezonde verstand gebruikt!
Bestuur VV Serooskerke

