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Versoepeling corona maatregelen

Voel jij je ook zo bevrijd nu we weer wat meer bewegingsruimte krijgen?
Gelukkig keert het normale leven weer enigszins terug, hoewel we ons in het sociale leven nog wel enigszins
moeten beperken. Dat geldt ook voor onze vereniging. Trainingen zijn weer begonnen, toeschouwers mogen
weer naar binnen en er wordt weer vergaderd op het sportpark. Ook de onderhoudsploeg heeft zijn taken
opgepakt. De kantine is weer open.
We hebben deze versoepeling met zijn allen verdiend, zeggen onze politici. Als dat werkelijk zo is dan heeft
SEH daar een grote bijdrage aan geleverd. Onvolprezen is het jeugdbestuur dat het binnen de regels het
mogelijk maakte dat onze jeugd weer kon trainen. Het maken van schema’s en de controle op de naleving van
de regels is volgehouden tot het eind. Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt!

Voetbal zonder restricties

Iedereen mocht vanaf 1 juli jl weer voetballen zonder restricties (nog geen wedstrijden). Inmiddels mogen we
ook de kleedruimtes weer gebruiken. Ze zijn legionella vrij getest. Alleen de kleedkamers 1 t/m 4 zijn open.
In de vakantie (juli-aug) wordt er niet schoongemaakt, dus zelf zorgen dat douche- en kleedruimte netjes en
schoon achtergelaten worden!

Kantine weer open

Donderdagavond 2 juli ging de kantine eindelijk weer open, zij het met restricties. Toegegeven: het is bijzonder dat je wel een partijspel mag doen waarbij de kans groot is dat spelers elkaar dikwijls ‘bevochtigen’,
terwijl ze een half uur later anderhalve meter afstand moeten houden in de kantine. Maar de deskundigen
weten hopelijk beter wat mogelijk is dan wij.
De kantinecommissie en de barmedewerkers hebben ervoor gezorgd dat de kantine en het terras
corona-proof zijn ingericht en de aanwezigen werden aan tafel bediend. Omdat de 18+ leden die avond voor
het eerst weer een partijtje mochten spelen was het druk, maar dankzij het grote terras kon iedereen met
gepaste afstand buiten zitten. De sfeer was uitstekend, je kon merken dat iedereen naar dit moment heeft
uitgekeken. Dit blijkt ook uit de vele positieve reacties op de ‘Wij zijn SEH’ app. Hulde voor Gerrit Stijf en
zijn mensen!

Seizoen 2019-2020 afgesloten

Het seizoen 2019-2020 is voorbij en inmiddels zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen al
grotendeels afgerond. We hebben als club afscheid genomen van Pascal Diender, de trainer van ons eerste
elftal en onze keeperstrainer John van de Vosse. Zij worden opgevolgd door resp. Edwerd Schuring en
Damian Scholten.
Kees Stolk zwaait ook af na 12 jaar de verzorging binnen onze club te hebben gedaan. Hij blijft nog wel lid
van de onderhoudsploeg. Dank allen voor wat jullie voor ons betekend hebben en we wensen de heren veel
succes en geluk in de toekomst.
Jamie van der Pauw Kraan is de opvolgster van Kees Stolk en gaat de komende 3 jaar de verzorging op zich
nemen.
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Bericht van de projectgroep vrijwilligersbeleid SEH

In de vorige nieuwsbrief zijn jullie geïnformeerd over het feit dat er op de achtergrond nog altijd door een
projectgroep vrijwilligersbeleid aan een advies gewerkt wordt gericht aan het bestuur van SEH voor een
nieuw te voeren vrijwilligersbeleid. Aanleiding is het feit dat het vele vrijwilligerswerk dat er binnen SEH
gedaan moet worden een te grote belasting legt op een beperkt aantal leden. Dat maakt ons zeer kwetsbaar en
op den duur is dit niet houdbaar meer.
In dit advies van de projectgroep zal staan dat van ieder spelend lid wordt verwacht dat hij/zij voor een
minimum van 16 uren per seizoen vrijwilligerswerk doet. Bij minderjarigen geldt dit plaatsvervangend voor
één van de ouders/verzorgers. De afkoopregeling verdwijnt. Iedereen draagt zijn steentje bij. Wij zijn immers
samen SEH.
Om vrijwilligersbeleid goed uit te kunnen voeren wordt met ingang van het nieuwe seizoen gebruik gemaakt
van de bij veel leden al bekende Voetbal.nl app. Achter deze app zit het programma Sportlink dat bij alle bij
de KNVB aangesloten voetbalverenigingen in gebruik is. Van essentieel belang zijn een goede registratie en
communicatie. Daarvoor is het nodig dat het juiste e-mailadres bekend is. Daaronder wordt verstaan het via
SEH bij de KNVB bekende e-mailadres. Bij twijfel: mail je e-mailadres naar ledenadministratie@vvseh.nl.
Er zal een nieuw te vormen vrijwilligerscommissie van 5-7 leden worden geformeerd. Deze commissie vormt
de kern van het vrijwilligersbeleid bij SEH en krijgt essentiële taken voor het goed functioneren van onze
club. Het concept van taken van deze commissie is klaar.
Lijkt het jou een mooie uitdaging om mee te doen? Belangstellenden voor deze commissie kunnen informatie
inwinnen bij, of zich nu al op geven bij, de secretaris (secretaris@vvseh.nl).
Verder adviseert de projectgroep om een nieuw te vormen introductiecommissie te vormen die alle nieuwe
leden informeert over de vereniging, bij wie je terecht kunt, wat SEH te bieden heeft en wat we van nieuwe
leden verwachten. Een warm welkom met een goede introductie dus. Nagedacht wordt nog over hoe deze
commissie er in de praktijk uit komt te zien.
De projectgroep heeft er voor gekozen om nu met deze nieuwsbrief alvast de leden te informeren over het
voorgenomen advies. Uiteraard dienen deze plannen eerst nog door het voltallige bestuur en vervolgens door
de ALV van november a.s. te worden goedgekeurd.
Je hoort in de komende periode meer van deze ingrijpende verandering.

Voorkomen van diefstal

Vlak voor de corona uitbraak zijn we geconfronteerd met diefstal uit een van de kleedkamers. Dat is heel
vervelend, want vaak is de dader gevlogen en zie je de gestolen spullen niet meer terug.
We willen iedereen er daarom nog eens op wijzen om geen waardevolle spullen in de kleedruimtes achter te
laten. Ook geen dure kleding of schoeisel. Het bestuur voelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van
het nalaten hiervan. Je kunt je spullen meenemen en in bewaring geven bij een leider, teamgenoot of - indien
aanwezig - afgeven aan het barpersoneel.
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Verzekeringen

Naar aanleiding van een aantal vragen van leden over verzekeringen het volgende:
Alle leden zijn via de KNVB verzekerd door middel van een collectieve ongevallenverzekering en een
collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn geldig tijdens deelname aan trainingen,
wedstrijden en gedurende de reis naar of van uitwedstrijden en activiteiten georganiseerd door SEH.
De ongevallenverzekering keert geld uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een
ongeval en dekt geneeskundige en tandheelkundige kosten als deze niet gedekt worden door de eigen
verzekering.
De dekking van de aansprakelijkheidsverzekering is secundair. Dit betekent dat schade die krachtens enige
andere verzekering voor vergoeding in aanmerking komt allereerst op die andere verzekering moet worden
geclaimd.

Op de valreep

Zoals bekend worden de kleedkamers al enkele jaren keurig schoongehouden door Tonnie Hofmeijer. We
zijn daar heel tevreden over. Tonnie heeft echter onlangs aangegeven dat hij met deze taak wil stoppen. We
zoeken dus een opvolger. We roepen belangstellenden op om zich te melden bij bestuurslid Herman van
Ommen (beheerszaken@vvseh.nl). Voor deze werkzaamheden wordt een (belastingvrije) vrijwilligersvergoeding verleend.

Ten slotte

Je hebt gemerkt dat in deze bijzondere periode er vaker een nieuwsbrief is verschenen dan we gewend zijn.
Daartoe is besloten om daarmee de leemte aan informatie die je normaal op ons sportpark hoort of kunt
lezen door de coronacrisus op te vullen.
Nu we langzamerhand weer het normale (voetbalclub)leven op kunnen pakken gaan we terug naar de oude
frequentie: 1 keer per kwartaal. Voor de actuele informatie wordt de website gebruikt.
Wij wensen allen een prettige vakantie toe. Blijf gezond!
Het bestuur van SEH
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