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Au g u s t u s 2 0 2 0

Beste SEH-ers,
De afgelopen maanden zijn we als vereniging enorm actief geweest om te zorgen dat al onze leden toch kunnen blijven voetballen en dat we, ondanks alle beperkingen, toch gebruik kunnen maken van alle goede
faciliteiten die we als SEH hebben. Maar nu breekt er een nieuwe fase aan, met waarschijnlijk vele onzekerheden.
De zomerstop is voorbij en de eerste selectie traint alweer volop voor het nieuwe seizoen. Binnenkort gaan
ook de vrouwen en de juniorenteams weer naar de training. Ook zijn de eerste oefenwedstrijden gepland,
met als gevolg dat de drukte op het sportpark gaat toenemen.
Het bestuur heeft zich beraden over de (aanvullende) maatregelen die nodig zijn om ondanks de drukte toch
allemaal te kunnen blijven voetballen binnen de voorgeschreven coronaregels.
Dat is echter geen eenvoudige zaak. Hoe regel je bijvoorbeeld dat 18+ spelers met niet meer dan 8 gebruik
mogen maken van de kleedkamer en dat deze categorie niet meer dan 2 douches tegelijk gebruiken, waarbij
er anderhalve meter afstand moet worden gehouden? Hoe instrueer je de bezoekende clubs en wie is er
verantwoordelijk voor het naleven van de instructies? Hoe houden we de aantallen beperkt nu we in de
kantine een vaste looprichting hebben en alleen mogen zitten, terwijl er maar beperkte zitruimte is vanwege
de anderhalve meter maatregel? Hoe voorkomen we dat er niet meer dan 250 bezoekers komen bij bijvoorbeeld een derby? Hoe regel je het toezicht?
Zo zijn er nog meer vragen te beantwoorden omtrent de organisatie van de coronamaatregelen.
Inmiddels zijn de trainingsschema’s zodanig aangepast dat er door de week coronaproof getraind kan
worden. De schema’s zijn aangeplakt in de kleedruimtes. Let op: sommige teams hebben een andere kleedruimte toegewezen gekregen. Belangrijk: de senioren nemen de gebruikelijke ingang naar de kleedruimtes.
De jongens onder de 19 jaar nemen de ingang onder de kantine. De vrouwen en meisjes gebruiken de achterste ingang.
Ondanks alle adviezen van de overheid hebben we gemerkt dat de aandacht voor de coronamaatregelen
verslapt, ook bij onze club. Dat is niet wenselijk, zeker nu het aantal besmettingen weer oploopt. De looprichtingen worden niet altijd gevolgd en zonder na te denken worden -ondanks de placering- stoelen en tafels
te dicht bij elkaar gezet. Dat is uit preventie-oogpunt niet acceptabel. Bovendien kunnen we een dikke boete
krijgen van de BOA van de gemeente als deze langs komt om te controleren.
Wij voorzien echter nog grotere problemen wanneer door het slechte weer het terras niet te gebruiken is. De
maximale capaciteit van de kantine is dan al snel bereikt!
Om de druk op de kantine te verminderen is het de bedoeling tijdelijk een tent te plaatsen rechts naast de
ingang van het sportpark. Deze is bestemd voor de jeugd onder 19 jaar in het geval het in de kantine te druk
wordt. Drank en versnaperingen kan de jeugd halen bij het uitgiftepunt aan het terras.
Naast deze maatregel gaan we bij derby’s van het 1e elftal in overleg met de betreffende vereniging om de
toeloop van te veel mensen te voorkomen.
Het zal de komende tijd een periode van passen en meten worden. Niet iedereen is daar van gediend en ook
zijn er mensen die de coronamaatregelen maar onzin vinden. Bij die mensen dringen we er op aan zich toch
aan de maatregelen te houden. Willen zij dat niet dan zijn ze zo lang de
maatregelen duren niet meer welkom op ons sportpark.
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Hieronder staan de belangrijkste zaken nog even op een rijtje. Het is belangrijk dat alle (jeugd-) leden dit
lezen of dat dit op zijn minst met hen wordt doorgenomen, zodat ze bekend zijn met de inhoud!

Algemeen:

De hygiënevoorschriften zoals die tot nu toe gehanteerd waren blijven gehandhaafd. Dat wil zeggen:
Kom alleen naar het sportpark (speler of toeschouwer) als je geen gezondheidsklachten hebt. Heb je
als speler klachten, stel dan tijdig je trainer/leider op de hoogte!
Was thuis je handen en zorg voor goede hygiëne.
Houd vanaf 18+ altijd de 1,5 meter afstand aan, ook ten opzichte van kinderen buiten het eigen gezin.
Wees hier scherp op en schroom niet anderen erop te wijzen.
Volg op het sportpark de looplijnen en zorg dat je weet waar je je moet melden.
(kleedkamer/trainingsveld/verzamelpunt)
Houd je aan de instructie van de toezichthouders.

Gebruik kleedruimtes:
-

-

-

Ouders mogen niet in de ruimtes beneden komen. Zorg dus dat de allerkleinsten klaar zijn om
het veld op te gaan bij aankomst of zoek een rustig plekje langs of op het veld om buiten klaar te
maken. Douchen voor de allerkleinsten wordt dan ook geadviseerd thuis te doen.
Douchen kan en mag... echter niet verplicht, mits de spelers/speelsters dan wel direct naar huis gaan.
Voor ouder dan 18 jaar geldt: max. 8 spelers per kleedruimte en max. 2 tegelijkertijd douchen. Kleedkamers kunnen pas worden gebruikt door een volgend team als het voorgaande team weg is. Alleen
gebruik maken van de kleedruimte die je is toegewezen.
Er komt een tent speciaal voor de jeugd onder de 19 jaar. Als de kantine zijn maximumcapaciteit qua
bezoekers heeft bereikt is de jeugd verplicht deze te gebruiken.
Als begeleiding van een team (trainer/leider) ben je verantwoordelijk voor het correct opvolgen van
de geldende regels van je team. Dit geldt voor trainingen, thuiswedstrijden, maar dus ook op bezoek
bij andere verenigingen!
De leider/trainer van het team zal de tegenstander direct bij aankomst dienen te ontvangen en op de
hoogte stellen van alle info (coronavoorschriften, kleedkamer, veld, etcetera).
NB. Voor vragen en dergelijke over de gang van zaken en andere dingen die wij van leiders verwacht
en staat er voor woensdag 2 sept. as. om 19.00 een leiders-infoavond gepland.
Kantinevoorschriften blijven zoals ze waren, dus denk aan de looprichting en het placeren (je zit op
een vaste plek en je wordt bediend!). Ontsmet je handen bij binnenkomst. Er is een beperkt aantal
toiletten beschikbaar en volg altijd de aangegeven looprichting.

Wedstrijden:

Het kan voorkomen dat voorzien wordt dat er te weinig kleedruimte is voor seniorenteams.
Dat kan betekenen dat wedstrijden naar een ander tijdstip of andere dag worden verplaatst.

Toeschouwers:

Toeschouwers zijn van harte welkom, mits ze zich houden aan de 1,5 meter regel. Bij meer dan 250 toeschouwers dient er te worden geregistreerd en geplaceerd en moet er een gezondheidscheck worden gedaan.
Vooralsnog verwachten we – de derby’s daar gelaten – daar geen problemen mee.
NB: willen we meer dan 250 toeschouwers toelaten dan betekent dit, dat we veel extra vrijwilligers
(toezichthouders) nodig hebben om te registreren, te placeren en een gezondheidscheck uit te voeren. Vraag
is of we dat willen cq. kunnen realiseren. Dan geldt misschien de regel VOL = VOL.
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Toezichthouders:

Het is de bedoeling dat leiders/trainers in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regels
van hun team. Dat betekent dat er niet zoals voor de vakantieperiode elke avond toezichthouders aanwezig
zullen zijn. Wel zal er regelmatig gecontroleerd worden of iedereen zich aan de regels houdt. Indien dit niet
het geval is moeten er maatregelen volgen. Zowel op trainingsavonden als op wedstrijddagen is er controle.

Tot slot:

De afgelopen maanden zijn we als vereniging enorm actief geweest om te zorgen dat al onze leden toch
kunnen blijven voetballen en we, ondanks alle beperkingen, toch gebruik kunnen maken van alle mooie
faciliteiten die we als SEH hebben. Deze nieuwe fase zal ook weer veel medewerking en begrip vragen van
iedereen. Als we zorgen dat we onze eigen verantwoordelijkheid pakken en scherp blijven op de geldende
regels gaan we samen ook dan weer vele mooie voetbalmomenten zien op ons sportpark! Want wij zijn
samen SEH, samen zijn we sterk en samen zijn we verantwoordelijk!
Wij wensen alle leden veel voetbalplezier in het nieuwe seizoen,
Het bestuur
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