Protocol VV Serooskerke / SJO Serooskerke-Veere tijdens de
aanwezigheid van het Corona Virus, update 18 juni 2021
Na de persconferentie van 18 juni 2021 Lijkt het er op dat het corona virus onder
controle is, waardoor er verdere versoepelingen mogelijk zijn.
Zo mogen er vanaf zaterdag 26 juni weer wedstijden gespeeld worden en “gewoon”
getraind worden. Ook de kleedkamers mogen weer gebtuikt worden. Voor dit moment
natuurlijk iets minder relevant omdat we aan het eind van het seizoen zitten, maar dit
opent in elk geval perspectief voor de start van het nieuwe seizoen, begin augustus.
Ook is vanaf 26 juni er weer publiek toegestaan bij wedstrijden, weliswaar met
inachtneming van de 1.5 m regel.
Dan de laatste versoepeling die voor onze vereniging van belang is, is het openstellen
van ons clubhuis, ook met inachtneming van de 1,5 meter regel.
Als je in het clubhuis bent dien je te zitten en NIET aan de bar te gaan staan. In het
clubhuis staan de tafels en stoelen corona proof opgesteld, het is dan ook NIET
toegestaan om tafels en stoelen te verschuiven.
Ook op het terras zullen de tafels en stoelen corona proof opgesteld worden, ook hier
geldt de regel alleen zitten aan de tafels is toegestaan !!
Wij als bestuur zijn erg blij met bovengenoemde versoepelingen en we rekenen op jullie
medewerking en het gebruiken van jullie gezonde verstand. Wij gaan ervan uit dat we bij
aanvang van de nieuwe competitie weer op de “ouderwetse” manier van onze club en
het voetbal en alles wat daar bij komt kijken kunnen genieten.

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

Wij rekenen erop dat iedereen zich aan bovenstaande regels houdt en bovenal zijn/haar
gezonde verstand gebruikt!
Vanaf maandag 28 juni zal ons sportpark gesloten zijn tot en met vrijdag 6
augustus 2021
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