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Langzamerhand keren we weer terug naar normale tijden. Het coronavirus dat onze gemeenschap zo hard
trof krijgt niet veel kans om zich te verspreiden. Dat dankzij onze gezamenlijke inspanningen om ons aan
de regels van sociale distantie te houden. We hebben dat gezien op ons sportpark, waar ouders en jeugd van
SEH zich positief en meewerkend opstellen. Een voorbeeld voor velen. Hartelijk dank daarvoor!
Ondanks de versoepeling hebben we nog steeds wel te maken met de coronabeperkingen. De jeugd mag
weer zonder restricties trainen, maar de regels wat betreft kleedkamergebruik, het halen en brengen, het niet
aanwezig mogen zijn als toeschouwer en het niet mogen spelen van wedstrijden zijn er nog steeds.
Onze toezichthouders zijn er nog steeds alert op!
De senioren mogen inmiddels ook weer trainen, echter met nog steeds de anderhalve meter afstand tot
elkaar. Geen partijspel dus!
Financiële stand van zaken
De vereniging staat er nog steeds redelijk goed voor. Natuurlijk missen we vooral de inkomsten van de
kantine, maar de ondersteuning van de overheid heeft ons geholpen. Zo hebben we gebruik kunnen
maken van een landelijk noodfonds voor bedrijven en sportverenigingen van € 4000.-, de NOW-regeling
voor gedeeltelijke compensatie van betaalde krachten en onlangs berichtte de gemeente ons dat we drie
maanden geen huur voor het sportpark hoeven te betalen. Ook de afdracht aan de KNVB is tijdelijk stopgezet. Op zulke momenten weet je dat we bevoorrecht zijn om in een rijk land te wonen. We zijn er dankbaar
voor.
Voorbereidingen nieuwe seizoen
Ondertussen zijn de voorbereidingen voor het komende seizoen in volle gang. Elk jaar weer een hele klus.
Zeker niet gemakkelijk omdat je graag wilt dat elke speler op een passende plek terecht komt. En dan zitten
de indelers ook nog met de aantallen die over de teams verdeeld moeten worden.
Helaas kan het daardoor niet altijd iedereen naar de zin worden gemaakt, maar er kan in de loop van het
seizoen nog veel veranderen! Alvast succes toegewenst en vooral: veel plezier!
Overigens: er is nog een vacature voor keepster in MO 17-1. Kijk hier naar het leuke wervingsfilmpje dat
trainer Tonnie en zijn meiden hebben gemaakt!
Op 1 juli begint de zomerstop.
Het trainingsschema zoals dat is opgesteld door het jeugdbestuur voorziet in trainingen tot 1 juli a.s. Tot
dan blijven de huidige regelingen van toepassing. Ook de toezichthouders blijven tot dan in functie. Wat er
daarna aan de orde is wat betreft de coronabeperkingen is afhankelijk van de actualiteit. We houden jullie op
de hoogte via de nieuwsbrief en/of de website.
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Kantine gaat op donderdag 2 juli weer open
Over de kantine gesproken: het kabinet heeft besloten om de opening van sportkantines vanaf 1 juli a.s. weer
mogelijk te maken. Dit echter ook onder het voorbehoud dat de actuele situatie in Nederland eind juni dit
toelaat.
Wij hebben dan ook besloten om hier dankbaar gebruik van te maken. Normaliter is ons sportpark en dus
ook het clubhuis in de zomerperiode gesloten, maar wegens de bijzondere omstandigheden heeft het bestuur
besloten om daar dit jaar van af te wijken. We hebben dan mooi de gelegenheid om weer eens een bezoekje
te brengen aan ons clubhuis. Velen van ons hebben de gezelligheid op ons sportpark de afgelopen maanden
gemist. Wij hopen dan ook dat van deze mogelijkheid dankbaar gebruik zal worden gemaakt, om lekker even
‘bij te kletsen’ onder het genot van een hapje en een drankje.
Vooralsnog is dit dus nog niet definitief. Er zullen beperkingen zijn. De voorbereidingen (zoals opstellen
protocollen) voor deze opening zullen door de kantinecommissie echter al wel worden gestart.
De openingstijden van ons clubhuis zijn vanaf 1 juli 2020 als volgt vastgesteld: op de donderdagavond van
19.00 uur tot 23.00 uur en op de zaterdagmiddagen van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Zodra de opening definitief wordt zal dit worden bekendgemaakt via onze nieuwsbrief of op de website. Blijf
de site dus in de gaten houden!
Voortgang Projectgroep Vrijwilligersbeleid SEH
Al eerder is er een bericht geweest van de projectgroep vrijwilligersbeleid SEH. Frank de Jong heeft al eens
namens de projectgroep een uiteenzetting gegeven op de website en in de ALV van 11-11-2019 heeft hij
eveneens een toelichting gegeven. Doel is een advies aan het bestuur van SEH over het in de toekomst te
voeren vrijwilligersbeleid.
Ondanks een forse vertraging door de coronacrisis hoopt de projectgroep haar advies tijdig af te kunnen
ronden, zodat deze in de komende ALV van november a.s. besproken kan worden. Wil je er mee over weten?
Dan kun je bij Frank terecht.
Lopende zaken gaan door
Verschillende zaken lopen ook tijdens deze wedstrijdloze periode door. Zo moeten de kunstgrasvelden
worden onderhouden, vindt er overleg plaats met de firma Veluwenkamp over het onderhoud van onze
natuurgrasvelden, wordt er een nieuwe EHBO-ruimte gerealiseerd, is er controle op legionella, wordt er
gesproken met de coöperatie ‘Heerde Energiek’ over de plaatsing van 200 zonnepanelen op het dak van ons
clubhuis, worden er materialen voor komend seizoen aangeschaft, enzovoorts, enzovoorts. Teveel om op te
noemen. Gelukkig is onze onderhoudsploeg inmiddels ook weer gestart.
Zo zie je maar weer: er gebeurt nog zo veel meer dan voetballen alleen bij SEH! Vergeet vooral niet de
website regelmatig te lezen voor het laatste nieuws.
Tot de volgende nieuwsbrief.
Het bestuur van SEH
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